
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Одеська державна академія будівництва та 
архітектури

Освітня програма 33209 Галузеве машинобудування

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 172

Повна назва ЗВО Одеська державна академія будівництва та архітектури

Ідентифікаційний код ЗВО 02071033

ПІБ керівника ЗВО Ковров Анатолій Володимирович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://odaba.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/172

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 33209

Назва ОП Галузеве машинобудування

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра машинобудування

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедри: мовної підготовки; іноземних мов, хімії та екології; фізики; 
вищої математики; філософії, політології, психології та права; 
теоретичної механіки; організації будівництва та охорони праці; 
інформаційних технологій та прикладної математики, нарисної геометрії, 
опору матеріалів, теплогазопостачання і вентиляції

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, Україна, 65029

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Бакалавр з галузевого машинобудування

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 168560

ПІБ гаранта ОП Бондаренко Андрій Єгорович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

bondarenko_133_m@ogasa.org.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-261-08-88

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма (ОП) «Галузеве машинобудування» за спеціальністю 133 «Галузеве 
машинобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ВО) з галузі знань 13 «Механічна інженерія» в 
Одеській державній академії будівництва та архітектури (ОДАБА) розроблена робочою групою кафедри 
машинобудування у складі: Бондаренко Андрій Єгорович (голова групи, к.т.н., доц., завідувач кафедри), Волобуєва 
Тетяна Вячеславівна (член групи, к.т.н., доц., доцент кафедри), Місько Євген Михайлович (член групи, к.т.н., доцент 
кафедри).
Кафедра була організована в 1958 р. та мала назву будівельних машин і деталей машин. В 2008 році кафедра 
отримала нову назву підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і викладала всім спеціальностям 
академії Будівельну техніку і т.п.
В 2011 р. кафедра стала випусковою за напрямом 6.050503 «Машинобудування», за яким в 2015 р. була пройдена 
акредитація. В тому же році кафедра почала готувати магістрів за спеціальністю 8.05050308 «Підйомно-
транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання».
В 2016 р. напрям 6.050503 «Машинобудування» було змінено на спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» та 
була впроваджена нова спеціалізація «Технічне обслуговування будівельних машин, автомобілів і міського 
транспорту», яка в 2019 р. трансформувалась в освітньо-професійну програму «Галузеве машинобудування».
16 червня 2020 р. наказом Міністерства освіти і науки України № 806 було затверджено і введено в дію СВО: 
перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 «Галузеве 
машинобудування» - 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/133.Haluz.mashynobuduv.bakalavr-1.pdf. Тому в 
2021 р. зміст ОП був скоригований та орієнтований на набуття компетентностей, які наведені в новому СВО та з 
урахуванням опиту впровадження ОП на кафедрі. В липні 2021 р. закінчився строк дії сертифіката спеціальності.
Програма, що акредитується враховує галузеві і регіональні особливості розвитку машинобудування та базується на 
сучасних технологіях розробки, проектування, виробництва, супроводження та утилізації продукції 
машинобудування. 
Загальний обсяг складає 240 кредитів ЄКТС. Обов’язкові компоненти ОП (цикл загальної підготовки – 13 кредитів; 
цикл професійної –167 кредити, вибіркові компоненти ОП – 60 кредитів. НП (його структура та зміст) відповідає 
ОП та рекомендаціям МОНУ і затверджено відповідним чином ректором ОДАБА.
Викладання та навчання здійснюється за допомогою таких форм підготовки як: лекції, практичні та лабораторні 
роботи, проходження практики на філії кафедри ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор» та інших підприємствах з 
залученням їх фахівців; самостійна робота з використанням підручників, конспектів; консультації та виконання 
випускної кваліфікаційної роботи.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 9 9 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 14 13 1 0 0

3 курс 2019 - 2020 11 9 2 0 0

4 курс 2018 - 2019 6 6 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 33209 Галузеве машинобудування
51846 Будівельна техніка та автомобілі

другий (магістерський) рівень 49425 Будівельна техніка та автомобілі
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6350 Технічне обслуговування будівельних машин, 
автомобілів та міського транспорту
33689 Технічне обслуговування будівельних машин, 
автомобілів та міського транспорту
49426 Будівельна техніка та автомобілі

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 84878 39612

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

84878 39612

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 338 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма OPP-133-Bak_2019.pdf 9X3B95yUfFuzbpMcccwTZkos3ahUk5SUMrm6atrhvY8=

Освітня програма OPP-133-Bak_2021.pdf +gfm9VYGufItjGg/jSE7Dw2x7nUwuKKZC8xSjfI2Q8g=

Освітня програма OPP-133-Bak_2022_Proekt.pdf yAvlP9ssaYgiR5V0qIcUIpPnhxJYQdSDEdtRqPmauU4=

Навчальний план за ОП NP-133-Bak_2019.pdf 7IWjilyEG4sKlkczsVj8UVnENpaxtXXaTKWx1r4vo7Q=

Навчальний план за ОП NP-133-Bak_2021.pdf vKTgzc6FNxQ2sdNYLvxG55LExMz1iaFKBtotQ06xWMU
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-відгук (БК Ескадор).pdf 0aNq0qjKTlrG02JxAm229/evpW66H3Nju52XZzhLU2w
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія (КП Будова).pdf G3XrO2dvUDhJS1bSiKVtTzZZ6vzhsB3dIN/PWQmO0/8
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія (КНУБА).pdf vrWmRpcUIa+/3yTZnLhbNFwgt/mXBwAOKqDEogD5q
B0=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОП є забезпечення всебічної підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня для виконання широкого 
спектру інженерних задач, пов’язаних з проектуванням, конструюванням, вдосконаленням, виготовленням, 
технічною експлуатацією (технічним обслуговуванням, діагностуванням і ремонтом) підйомних, транспортних, 
транспортуючих, дорожніх машин, автомобілів, технологічного обладнання і апаратів, що використовуються в 
умовах будівельних та інших підприємств.
Унікальністю ОП є розширена спрямованість виробничої діяльності від проектування, конструювання і виробництва 
до технічної експлуатації розширеного кола об’єктів - від усіх видів будівельних машин та технологічного 
обладнання до автомобілів, що використовуються в сфері будівництва та інших підприємствах.
Під час розробки ОП була прийнята до уваги Стратегія розвитку Одеської області -
https://oda.odessa.gov.ua/odeshhyna/soczialno-ekonomichnyj-ta-kulturnyj-rozvytok/strategichni-plany-dij-ta-programy-
rozvytku/strategiya-regionalnogo-rozvytku/strategiya-rozvytku-odeskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky/.
Обов'язкову складову навчання за програмою сформовано з урахуванням СВО України: перший (бакалаврський) 
рівень, галузь знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», який затверджено і 
введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2020 р. № 806 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/133.Haluz.mashynobuduv.bakalavr-1.pdf.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Ціль та результати ОП цілком відповідають стратегічній меті розвитку ОДАБА - формування європейської за рівнем, 
стилем, якістю освіти ВНЗ, яка за ідентичністю і самобутністю здатна генерувати та забезпечувати трансфер 
сучасного знання, задовольняти попит у галузі науки і освіти. 
Відповідність ОП стратегії ОДАБА полягає у забезпеченні умов задля підвищення якості ВО, підготовки кадрів для 
розробки, запровадження та удосконалення технологій машинобудування, які б задовольнили умовам якісного та 
безпечного життя людини, у перспективі формування академічного середовища сприятливого для розвитку 
професійних навичок та компетенцій здобувачів у тісному співробітництві з роботодавцями. 
Саме такий підхід є безпосереднім втіленням місії і повністю відповідає «Стратегії ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Srategia_ODABA_1.pdf. Обрана стратегія академії підтверджується позитивною 
динамікою показників рейтингу. У рейтингу кращих ЗВО Південного регіону в 2019 р. академія займає 9 місце. У 
рейтингу навчальних закладів міста Одеси та Одеської області – 6 місце з 19-ти, в порівнянні з 10-им у 2018 році.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Програмні результати навчання (ПРН) ОП базуються на положеннях СВО України: перший (бакалаврський) рівень, 
галузь знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», який затверджено і 
введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2020 р. № 806 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/133.Haluz.mashynobuduv.bakalavr-1.pdf. 
Інтереси здобувачів були враховані наступним чином: до складу розробників ОП були залучені 2 здобувача першого 
(бакалаврського) рівня ВО за даною спеціальністю. Передбачається досягнення мети навчання – готовність до 
працевлаштування на підприємствах, організаціях різних форм власності, забезпечення умов формування і 
розвитку загальних та спеціальних компетентностей.
На сьогоднішній день випускників програми немає, але в майбутньому їх інтереси обов’язково будуть враховуватись 
під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП.

- роботодавці

До формулювання цілей та ПРН ОП були залучені представники підприємств та організацій, серед яких конкретні 
пропозиції надали фахівці та керівники підприємств: ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор», Колективне 
підприємство «Будова» та ін. Результати обговорення містяться у протоколах методичних семінарів № 2 від 
15.03.2021, № 1 від 19.04.2021.
З точки зору роботодавців, компетенції та результати навчання, що містяться в ОП здебільшого враховують сучасні 
вимоги ринку та формують необхідні навички для професійної реалізації. У прикінцевій редакції ОП за 
пропозиціями роботодавців були внесені в ОП фахові компетентності ФК19, ФК20 та відповідні ним ПРН27 та 
ПРН28.

- академічна спільнота

На формування цілей та ПРН ОП впливає досвід гаранта, членів проектної групи, провідних викладачів кафедри 
машинобудування та інших кафедр ОДАБА. Зі сторони академічної спільноти інших ЗВО, було запропоновано 
ввести в ОП програмні результати навчання, які знайшли відображення в ПРН26.

- інші стейкхолдери

Під час роботи над ОП було отримано відгуки та рекомендації, в яких містились корисні пропозиції, зауваження, 
побажання. Деякі вже впровадженні у ОП, деякі ще потребують обговорення та опрацювання. Також при 
спілкуванні було запропоновано впровадження дуальної освіти, що є предметом подальшого обговорення на 
кафедрі.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

На ринку праці, зокрема Південного регіону України, існує необхідність у досвідчених фахівцях галузі 
машинобудування з проектування, а особливо з технічної експлуатації різних видів будівельних машин та 
автомобілів, які володіють знаннями технології, організації та управління виробничими процесами їх технічного 
сервісу.
Випускники за даною ОП можуть працювати на підприємствах і установах машинобудівної галузі та займати 
посади: 2149.2 – конструктора заводу; 2145.2 – інженера-механіка; 22287 – інженера з інструменту; 22295 – інженера 
з комплектації устаткування; 3436.2 – помічника керівника виробничих та інших основних підрозділів; 3115 – 
технічного фахівця – механіка; 2320 – викладача середніх навчальних закладів; 23395 – майстра виробничого 
навчання.
Відповідно до ДК 003:2010 - https://zakon.rada.gov.ua/go/va327609-10), затвердженого наказом 
Держспоживстандарту України від 28.07.2010 за №327, випускники за даною ОП можуть займати наступні посади: 
інженер-конструктор (механік); інженер-технолог (механік); інженер з проектування механізованих розробок; 
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інженер з механізації трудомістких процесів; інженер з нормування праці; начальник ремонтного цеху (майстерні); 
начальник гаража автопідприємства; майстер (механік) з ремонту будівельних машин/автомобілів/спеціальної 
техніки/устаткування; майстер дільниці (цеху); диспетчер виробництва; старший механік управління; черговий 
механік (механік-контролер); диспетчер відділу управління виробництвом; інженер з обліку паливно-мастильних 
матеріалів/шин; оператор поста діагностики тощо.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Стратегія розвитку Одеської області на період до 2027 р. - https://www.minregion.gov.ua/wp-
content/uploads/2020/05/strategiya-rozvytku-odeskoyi-oblasti-na-period-2021-2027 передбачає підвищення якості 
життя населення регіону. Однією із основних складових вирішення цього питання є розвиток машинобудування, 
підвищення ефективності виробництва за рахунок впровадження нових технологій із використанням досконалих 
машин та обладнання.
Спрямованість ОП на підготовку фахівців для машинобудування спричинена наявністю в області та й в Україні 
загалом великої кількості підприємств з машинобудування. В Одеській області нараховується більше 230 
підприємств, що відносяться до машинобудівного комплексу. 
Галузевий контекст ОП означає підготовку бакалавра з галузевого машинобудування з врахуванням тенденцій 
розвитку підприємств Півдня України, країни в цілому. В ОП передбачено вивчення сучасних понять, методів, 
концепцій, принципів виконання теоретичних і практичних робіт та їх використання для пояснення 
закономірностей та отримання результатів в галузі машинобудування: навчальні компоненти ОК6 - ОК31.
Регіональний контекст ОП передбачає підготовку бакалаврів з галузевого машинобудування з урахуванням: 1) стану 
і тенденцій розвитку ринку праці Південного регіону, у тому числі сегменту професійних фахівців в галузі 
машинобудування; 2) потреб та інтересів потенційних роботодавців Одеської області та інших областей країни.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП відбувалось з урахуванням досвіду аналогічних 
вітчизняних ОП: Харківського національного університету будівництва та архітектури, Дніпровського державного 
технічного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Вінницького 
національного технічного університету, Запорізького національного університету, Хмельницького національного 
університету, Полтавської державної аграрної академії та Донбаської державної машинобудівної академії. 
Крім цього, було враховано досвід розробки ОП кращих технологічних університетів світу, а саме: Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Досвід аналогічних вітчизняних програм було попередньо вивчено та потім обговорено на засіданні кафедри 
(протокол № 7 від 23.02.2021 р.). Результати розгляду цього питання відображені в цілях, змісті ОП та програмних 
результатах, що забезпечуються обов'язковими дисциплінами.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

СВО України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 «Галузеве 
машинобудування», який затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 
2020 р. № 806 -
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/133.Haluz.mashynobuduv.bakalavr-1.pdf 
визначає 14 програмних результатів навчання, які забезпечуються формуванням однієї інтегральної, 13 загальних та 
10 спеціальних (фахових) компетентностей. Перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, що 
відображені у профілі ОП, відповідає переліку, наведеному у чинному стандарті. 
З урахуванням зауважень та пропозицій стейкхолдерів, проектною групою було сформовано перелік навчальних 
дисциплін, курсових робіт, практик, визначено обов’язкові та вибіркові компоненти ОП, сформовано структурно-
логічну схему ОП, в якій відображено логіку набуття компетентностей завдяки вивченню певних освітніх 
компонентів та досягнення певних результатів навчання. 
Обов’язкова складова ОП повністю забезпечує набуття зазначених компетентностей, що відображено у матрицях 
відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми та забезпечення програмних 
результатів навчання компонентами освітньої програми. У табл. 3 даного звіту наведено методи навчання та 
оцінювання кожного освітнього компонента, що визначає досягнення програмних результатів навчання за ним.
Для реалізації ОП застосовуються різні форми і методи навчання (лекційні заняття, семінари, практичні та 
лабораторні роботи, розробка індивідуальних та/або командних проєктів, їх презентація та захист державною 
мовою, захист кваліфікаційної роботи бакалавра та ін.) з відповідним контролем досягнутих результатів (вхідний, 
поточний контроль, усне та письмове опитування, захист індивідуальних завдань, курсових робіт (проєктів), заліки, 
екзамени, звіти з практики, кваліфікаційна робота бакалавра). Поглибленню теоретичних знань та формуванню 
практичних навичок сприяє практика тривалістю 4 тижні (6 кредитів ЄКТС). Закріплення знань та набуття 
практичних навичок відбувається під час виконання індивідуальних навчальних робіт: курсових проектів/робіт (8 
кредитів ЄКТС) та кваліфікаційної роботи бакалавра (9 кредитів ЄКТС). Таким чином, зміст ОП «Галузеве 
машинобудування» повністю забезпечує досягнення результатів навчання, визначених чинним стандартом 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
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Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за цією спеціальністю та рівнем вищої освіти є.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

ОП, що затверджена рішенням Вченої ради ОДАБА (протокол № 8 від 02.06.2021), перш за все орієнтована на 
формування у здобувачів компетентностей щодо набуття глибоких знань, умінь та навичок зі спеціальності 133 
«Галузеве машинобудування». Обов'язкові компоненти складають 75%, а вибіркові – 25%.
Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері розробки та виробництва машин і 
обладнання та реалізує це через теоретичне навчання та практичну підготовку. Представлені компоненти освітньо-
професійної програми та засоби їх контролю, орієнтовані на базові актуальні напрями. Згідно сучасним концепціям 
і принципам, розроблено навчальні дисципліни загальної підготовки: «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Філософія», «Історія України та української 
культури» та професійної підготовки: «Вища математика», «Фізика», «Хімія», «Нарисна геометрія», «Інженерна 
графіка», «Основи автоматизованого проектування машин», «Технологія конструкційних матеріалів та 
матеріалознавство», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Теорія механізмів і машин», «Взаємозамінність, 
стандартизація та технічні вимірювання», «Деталі машин».
Однак, ОП має прикладний характер, а структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне 
навчання. А в рамках спеціальності можливий подальший професійний розвиток здобувача вищої освіти.
Для забезпечення визначених в ОП цілей відповідно до її фокусу та унікальності, що полягає в «розширеній 
спрямованості виробничої діяльності від проектування, конструювання і виробництва до технічної експлуатації 
розширеного кола об’єктів - від усіх видів будівельних машин та технологічного обладнання до автомобілів, що 
використовуються в сфері будівництва та інших підприємствах» в ОП запропоновані такі навчальні дисципліни як 
«Будівельна техніка», «Автомобілі», «Двигуни внутрішнього згорання», «Електрообладнання будівельних машин і 
автомобілів», «Технічний сервіс будівельних машин та автомобілів», «Основи технології ремонту», тощо.
Крім того, складено каталог вибіркових фахових компонент (ВК7 - ВК12), таких як: «Технологічні основи 
машинобудування», «Будівельна механіка та металоконструкції машин», «Трансмісії будівельних машин і 
автомобілів», «Гідро- і пневмоприводи будівельних машин і автомобілів», «Динаміка і міцність машин», тощо.
ОП передбачає на вибір два блоки дисциплін «Технічна експлуатація будівельних машин і автомобілів» та 
«Виробнича експлуатація будівельних машин та автомобілів».
Всі освітні компоненти у сукупності надають можливість досягнути заявлених у ОП цілей, компетентностей та ПРН.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Індивідуальна освітня траєкторія здобувача забезпечується згідно відповідних документів: «Положення про 
індивідуальний навчальний план студента» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_ind.navch.plan_studenta.pdf, «Положення про організацію 
освітнього процесу» https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf, 
«Положення про організацію вивчення вибіркових освітніх компонентів» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_osvitnih_komponentiv_1.pdf 
та реалізується через складання індивідуального НП студента.
Індивідуальна освітня траєкторія в ОП забезпечена 25% обсягу вибіркових освітніх компонентів. Для ефективного 
формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів в ОДАБА передбачено самостійне обрання вибіркових 
компонентів НП; розробка та реалізація індивідуального НП за ОП (деканат доводить до відома здобувачів 
інформацію про НП, перелік та силабуси обов'язкових та вибіркових компонент, консультує здобувачів з усіх питань 
щодо вибору дисциплін). Крім того, є можливість обирати теми кваліфікаційних робіт, а також бази практик.
Для здобувачів з обмеженими можливостями, за їх бажанням, надається індивідуальний графік навчання, що дає 
можливість здобувачам поєднувати навчання з роботою, доглядом за дитиною або хворими батьками, та інше. 
Зауважень та нарікань з боку здобувачів стосовно формування індивідуальної освітньої траєкторії не було.
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Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Право на вибір навчальних дисциплін здобувачі за ОП здійснюють в відповідності до Положення про 
індивідуальний навчальний план студента 
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_ind.navch.plan_studenta.pdf, Положення про організацію 
освітнього процесу https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf, 
Положення про організацію вивчення вибіркових освітніх компонентів 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_osvitnih_komponentiv_1.pdf.
Вибір навчальних дисциплін здобувач здійснює в процесі формування свого індивідуального НП у межах, 
передбачених ОП та НП, з дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми. Обсяг 
вибіркових компонент за ОП складає 60 кредитів ЄКТС (25%), також є можливість обирати дисципліни з інших 
освітніх програм (ВК5-ВК6 по 4,0 кредити).
Процес вибору навчальних дисциплін варіативної складової ОП здобувачами відбувається наступним чином:
перший етап: здобувач ознайомлюється з Положеннями, порядком, переліком, силабусами/робочими програмами 
вибіркових компонентів на сайті кафедри машинобудування https://mashbud.wixsite.com/mysite;
другий етап: визначившись з переліком вибіркових компонентів, здобувачі самостійно формують освітньою 
траєкторією для свого індивідуального НП шляхом заповнення анкети, яка подається тьютору;
третій етап: тьютори подають в деканат заяви здобувачів щодо складу вибіркових компонент на наступний рік; 
четвертий етап: деканат формує списки навчальних груп та передає їх до навчального відділу для складання 
розкладу занять. У випадку якщо, для вивчення окремої вибіркового компонента не записалась мінімально 
необхідна кількість здобувачів (20 здобувачів), деканат доводить до їх відома перелік дисциплін, що не будуть 
викладатися. Після цього здобувач повинен обрати іншу дисципліну де вже є/або може бути сформована кількісно 
достатня група здобувачів. Списки студентів деканатом передаються на відповідні кафедри;
п’ятий етап: обрані вибіркові компоненти ОП вносяться до індивідуального НП здобувача.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Згідно «Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_PRAKTIKA__2021_k.pdf практична підготовка проводиться після 
закінчення 4 та 6 семестрів програми теоретичної підготовки та засвоєння тем практичних занять. Ці практики 
(навчальна та виробнича) є обов’язковими компонентами даної ОП та мають обсяг по 3,0 кредити або по 90 годин. 
Згідно НП практики забезпечені робочими програмами та силабусами. 
Співпраця з роботодавцями відіграє ключову роль у формуванні змісту практики. Виходячи з їх потреб 
формулюються цілі і завдання практичної підготовки, визначається її зміст. Зворотній зв'язок здійснюється у формі 
наданих відгуків на роботу здобувачів. 
На практику здобувач направляється на підприємство/організацію за власним вибором. Є перелік баз практик, що 
пропонує ОДАБА. Практична підготовка сприяє набуттю всіх запланованих компетентностей та результатів 
навчання так як є першою ланкою самостійного випробування майбутнього фахівця в умовах реальної професійної 
діяльності. Більше інформації щодо складу та змісту практики наведено в силабусі та робочій програмі практики.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Важливим є при отриманні технічної освіти розвивати та підтримувати цікавість до соціальних навичок здобувача 
адже саме ці навички допоможуть опанувати професійні навички та розширити світогляд бути більш затребуваним 
фахівцем на ринку праці. ОП передбачає набуття фахівцями соціальних навичок (soft skills) через загальні 
компетентності, передбачені Стандартом (ЗК1-ЗК13).
Навчання за ОП дозволяє здобути соціальні навички через наступні освітні компоненти: Історія України та 
української культури, Українська мова (за професійним спрямуванням), Філософія, Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням), «Будівельна техніка», «Автомобілі», «Технічний сервіс будівельних машин і автомобілів», «Основи 
технології ремонту», тощо.
В освітньому процесі ОП застосовуються форми та методи навчання, які сприяють набуттю соціальних навичок: 
дебати, студентські конкурси, захист курсових та атестаційної робіт; самонавчання, завдання з пошуку інформації, 
реферати, доповіді, науково-дослідні гуртки; моделювання, адаптивність: конференції, тренінги, презентації, 
семінари, колоквіуми; командні методи навчання, робота над проектами.
Також soft skills здобувачів формує участь у студентському самоуправлінні, спілкування на кураторських годинах. 
Все це дозволяє здобувачам розвивати креативність, відповідальність, вміння працювати в критичних умовах, 
управляти своїм часом, тобто розширює їх світогляд та надає компетентності для адаптації до умов сучасного 
суспільства. Здобувачі можуть розвивати навички soft skills через курси, вебінари тощо. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Зміст ОП повністю відповідає всім вимогам та критеріям СВО спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», який 
затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2020 р. № 806 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/133.Haluz.mashynobuduv.bakalavr-1.pdf, 
оскільки СВО використовувався як основа формування змісту ОП.
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Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Згідно Принципів планування освітньої діяльності в ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Printsipi_formuvannya_navchalnih_planiv.pdf загальний обсяг освітньо-професійної 
програми становить 240 кредитів ЄКТС або 7200 годин, у тому числі обов’язкових компонентів 180 кредитів ЄКТС 
або 5400 годин, з них 9 кредитів відведено на виконання та захист кваліфікаційної роботи. Вибіркових компонентів 
60 кредитів ЄКТС (1800 годин), що становить 25 % від загального обсягу ОП.
На контактні години повинно відводитись від 1/3 до 1/2 загального обсягу дисципліни в залежності від 
передбачених навчальним планом видів занять і робіт. Кількість освітніх компонент за семестр не повинна бути 
більша за 8. Загальна кількість іспитів та заліків у семестрі не повинна перевищувати: екзаменів до 5, а заліків до 4. 
Разом не більше 8 за семестр. Обсяг однієї освітньої компоненти повинен бути не менше як 3,0 кредити ЄКТС.
Для оцінки ступеня завантаженості здобувачів ВО при опрацюванні матеріалу, який відведений на самостійну 
роботу, проводяться систематичні усні консультації, відповідно до графіка консультацій викладачів та періодичні 
опитування студентів (у вигляді анкетування) після вивчення дисципліни та проведення підсумкового контролю.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

В ОДАБА є передумови для впровадження в освітній процес дуальної форми, але відсутність на етапі розроблення, 
правової регулятивної бази унеможливлює повноцінне її впровадження. Тому в ОП «Галузеве машинобудування» 
форма дуальної освіти не впроваджена.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission/admission-rules 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

На основі наказів МОН щодо умов прийому розробляються правила прийому до ОДАБА, що враховують усі 
особливості ОП, направленої на підготовку бакалаврів з галузевого машинобудування. «Правилами прийому до 
ОДАБА у 2022 р.» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnittsva_ta_arhitekturi_v_2
022_rotsi.pdf визначено, що підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня ВО за спеціальністю 133 «Галузеве 
машинобудування» здійснюється за денною та заочною формами навчання.
Для вступників на базі ПЗСО необхідно обов'язкове ЗНО з Укр. мови або з Укр. мови та літератури, математики, а 
також за вибором – з Історії України або Іноземної мови, або Біології, або Географії, або Фізики, або Хімії; а на базі 
ступеня «молодший бакалавр/молодший спеціаліст» необхідно обов'язкове ЗНО з Укр. мови або Укр. мови та 
літератури і математики та фахового вступного випробування, а також вступного випробування для осіб, які здобули 
рівень ВО за неспорідненою спеціальністю.
Програма, вимоги, критерії оцінювання і тестові завдання до складання фахового вступного випробування та 
додаткового фахового вступного випробування у формі співбесіди обговорюються на засіданні кафедри в 
присутності гаранта ОП і робочої групи та оприлюднюються на сайті академії: 
https://odaba.edu.ua/upload/files/133_bakalavr_programa_1.pdf, 
https://odaba.edu.ua/upload/files/bakalavr_kriterii.pdf, 
https://odaba.edu.ua/upload/files/133_bakalavr_programa_spivbesida_1.pdf, 
https://odaba.edu.ua/upload/files/bakalavr_kriterii.pdf

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процес визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО, регулюється наступними документами, що 
знаходяться у вільному доступі на сайті ОДАБА:
«Правилами прийому до ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnittsva_ta_arhitekturi_v_2
022_rotsi.pdf;
«Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf;
«Положенням про академічну мобільність учасників освітнього процесу» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf;
«Положенням про порядок визначення академічної різниці та перезарахування результатів навчання (навчальних 
дисциплін) - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_poryadok_viznachennya_akademichnoi_riznitsi_ta_perezarahuvann
ya_rezultativ_navchannya_navchalnih_distsiplin_.pdf.
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Наразі практики зарахування навчальних компонент за результатами навчання в інших ЗВО здобувачами за 
освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» в 
ОДАБА ще не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулює «Положення про порядок визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті ОДАБА», які розміщені на сайті академії - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_viznannya_rezultativ_neformalnoi_osviti.pdf.
Визнання результатів навчання набутих у неформальній освіті повинно передбачати такі обов’язкові етапи: 
здобувач вищої освіти звертається із заявою до ректора ОДАБА з проханням про визнання результатів навчання у 
неформальній або інформальній освіті. До заяви можуть додаватися будь-які документи (сертифікати, свідоцтва, 
освітні програми, тощо), які підтверджують ті результати навчання. Розпорядженням першого проректора з 
науково–педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення 
створюється комісія, яка визначає можливість визнання, форми та строки проведення атестації для визнання 
результатів навчання набуті у неформальній або інформальній освіті. До комісії входить заступник директора з 
навчально методичної роботи, завідувач випускової кафедри або гарант ОП, на якій навчається здобувач; провідні 
науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що пропонуються до перезарахування на основі 
визнання результатів навчання у неформальній або інформальній освіті. Далі проводиться сама атестація, комісія 
розглядає надані документи, проводить співбесіду та перезараховує результати навчання або призначає атестацію.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Випадків зарахування навчальної дисципліни за результатами неформальної освіти не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

В ОП та НП, згідно «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf, передбачені наступні 
форми організації навчання: лекція, практичне заняття, лабораторні заняття, консультації, індивідуальні завдання з 
окремих дисциплін (реферати, контрольні, розрахункові, графічні, курсові роботи або проекти та кваліфікаційна 
робота), самостійна робота, практична підготовка, інструктажі, іспити, заліки та атестація.
Під час лекцій надається теоретичний матеріал із застосуванням мультимедійного обладнання, даються питання 
для самостійної роботи, є можливість застосовування оn-line технології (наприклад, платформи Meet, Zoom та інші). 
Основи проектно-конструкторської роботи студенти засвоюють під час курсового проектування та при виконанні 
кваліфікаційної роботи. При проходженні практики, яка регламентується «Положенням про організацію практик 
здобувачів вищої освіти ОДАБА» https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_PRAKTIKA__2021_k.pdf, студенти 
вирішують та аналізують конкретні виробничі ситуації.
Цей комплексний підхід поєднання форм та методів навчання дозволяє якнайкраще забезпечити програмні 
результати навчання та виходить з контексту чинної програми. Невід'ємними елементами є робота з навчально-
методичною літературою та дистанційним модулем, у якому розташоване повне методичне забезпечення всіх 
навчальних компонентів: https://mashbud.wixsite.com/mysite.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентроване навчання є основою побудови навчального процесу в ОДАБА. Це відображено у таких 
документах: 
«Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА», 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf «Положення про 
студентське самоврядування ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_studentske_samovryaduvannya_v_ODABA_compressed.pdf.
З метою реалізації студентоцентрованого навчання проявляється повага і увага до різних груп, з наданням їм 
гнучких траєкторій навчання; використовуються для оцінки і коригування педагогічних методів регулярний 
зворотний зв'язок про прийоми та засоби викладання за результатами опитувань 
https://odaba.edu.ua/students/questionnaire підтримується автономія студента при одночасному належному 
керівництві і допомоги з боку викладача. Критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення оцінок 
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оприлюднюються заздалегідь через інтернет ресурси. Положення про систему оцінювання знань та вмінь здобувачів 
вищої освіти 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_zdobuvachiv_vishchoi_osvi
ti.pdf.
В ОДАБА діють доречні процедури реагування на скарги студентів згідно Положення про врегулювання 
конфліктних ситуацій https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf. 
Значна увага приділяється використанню зручних для студента форм та методів надання освітніх послуг, 
інтерактивності, мобільності, що інтегрується та регулюється через аналіз опитування студентів

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Право на академічну свободу науково-педагогічними працівниками реалізується відповідно до «Положення про 
організацію освітнього процесу ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf, шляхом самостійного 
визначення змісту навчальної дисципліни при складанні робочих програм, форми проведення навчальних занять.
На засіданнях кафедри, методичних семінарах (прот. № 3 від 15.03.2021, № 4 від 19.04.2021) за пропозиціями 
стейкхолдерів викладачами кафедри були внесені зміни до ОП 2019 року.
Методи навчання і викладання згідно принципів академічної свободи забезпечується на основі можливості 
індивідуального підходу до навчання (індивідуальні графіки навчання, вивчення окремих розділів дисциплін 
самостійно). Інформація про зміст та ПРН, висвітлена в робочих програмах і силабусах освітніх компонент ОП. 
Силабуси розміщені на сайтах ОДАБА https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/industrial-engineering та 
кафедри https://mashbud.wixsite.com/mysite.
Вибіркові освітні компоненти обираються здобувачами згідно «Положення про організацію вивчення вибіркових 
навчальних дисциплін» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_distsiplin.pdf.
Здобувачам ВО надається можливість вільно обирати форму і методи навчання, самостійно формувати навчальну 
траєкторію – обирати дисципліни з ОП та інших ОП, обирати теми індивідуальних робіт, місце практики, приймати 
участь у студентських наукових конференціях, користуватися академічною мобільністю тощо.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Затверджена ОП оприлюднюється на сайті академії https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP-133-Bak_2021.pdf не 
пізніше як за місяць до початку вступної кампанії на підставі Методичних рекомендацій щодо розроблення 
(вдосконалення) освітніх програм 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Rekomendatsii_do_rozroblennya_osvitnih_program.pdf.
Інформація стосовно цілей, змісту та очікуваних результатів, порядку та критеріїв оцінювання за кожною 
дисципліною надано у силабусах https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/industrial-engineering та 
робочих програмах. Весь комплекс навчально-методичного забезпечення розміщено на сайті кафедри 
машинобудування https://mashbud.wixsite.com/mysite.
На першому занятті викладач ознайомлює студентів з даною інформацією, надає роз’яснення. Крім того, все 
методичне забезпечення та додаткові навчальні матеріали, міститься на сайті дистанційного модуля – у системі «G 
suite for education».
Розклади навчальних занять, консультацій та іспитів розміщуються на сайті ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/students/timetable-of-classes і сайті кафедри https://mashbud.wixsite.com/mysite та розміщується 
у паперовому виді на стендах кафедри машинобудування.
В електронній бібліотеці ОДАБА є база з комплексами навчально-методичного забезпечення 
https://odaba.edu.ua/library.
Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності в ОДАБА вільний та безоплатний для всіх учасників 
освітнього процесу. Сильною стороною обраної форми інформування є зручний, вчасний та швидкий доступ до 
інформації.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Науково-дослідна робота здобувачів - один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки здобувачів вищої 
освіти, тобто це комплекс заходів наукового, методичного, дослідного, організаційного та творчого характеру, що 
забезпечує придбання навичок наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального 
процесу і поза ним; залучення до наукової діяльності є обов`язковим для успішного вирішення професійних та 
творчих завдань, які можуть бути реалізовані в науково-практичній діяльності.
Протягом останнього часу здобувачі бакалаврського рівня спільно з викладачами кафедри машинобудування 
прийняли участь в НДРС, а саме: Муллін Б. С., Михайлов Я. В. (наукова стаття в збірнику студентських наукових 
праць), Бриадир Д. І. (наукова стаття у Науковому журналі «Молодий вчений»), Патакі Д. В. (написання тез та 
доповідь на конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Викладачі кафедри окрім викладацької діяльності, ведуть активну НДР, підтримують тісні зв’язки з роботодавцями, 
а також підвищують кваліфікацію, проходять стажування, тощо. Все це неодмінно відображається на змісті освітніх 
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компонентів ОП.
Викладачами кафедри машинобудування публікується значний обсяг наукових статей у фахових та зарубіжних 
виданнях, видаються монографії, навчальні посібники (див. табл. 2).
Всі викладачі задіяні в освітньому процесі за ОП проходять регулярно підвищення кваліфікації як цілеспрямоване 
безперервне удосконалення професійних компетенцій та педагогічної майстерності, необхідних для опанування 
завданнями, які сприяють підвищенню якості управлінської, навчальної, методичної, наукової, інноваційної, 
творчої та виховної діяльності. 
Підвищення кваліфікації проводиться згідно «Порядку підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_pidvishchennya_kvalifikatsii_naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv.pdf, 
відповідно до річного плану, який затверджується ректором ОДАБА. 
Працівники ОДАБА підвищують кваліфікацію у ЗВО, відповідних наукових установах та організаціях як в Україні, 
так і за її межами, наприклад, курси підвищення кваліфікації «Сучасні технології навчання» (90 год.), «Академічна 
доброчесність: онлайн-курс для викладача» (60 год.), тощо Підвищення кваліфікації відбувається у різних формах: 
курси, семінари, практикуми, наради, стажування, тощо. Результат успішного опанування працівником навчального 
матеріалу, спрямованого на оновлення та вдосконалення фахових компетентностей, підтверджується відповідними 
документами (свідоцтва, довідки, сертифікати). Система підвищення кваліфікації забезпечує безперервний ріст 
науково-педагогічної кваліфікації викладачів і відповідає сучасним вимогам.
Все це неодмінно відображається на змісті навчальних компонентів. Пропозиції щодо оновлення змісту навчальних 
компонентів вносяться викладачами в силабуси та робочі програми, які після обговорення на засіданнях кафедри 
затверджуються гарантом та завідувачем кафедри (прот. № 1 31.08.2021), обговорюються на методичних семінарах 
(прот. № 3 від 15.03.2021, № 4 від 19.04.2021.) та схвалюються науково-методичною комісією інституту.
Ініціювати зміни може викладач певної дисципліни, інші викладачі, гарант ОП, студенти, випускники та 
роботодавці. Періодичність перегляду змісту дисциплін визначається за потребою викладача або за рекомендацією 
інших учасників освітнього процесу. У разі оновлення змісту ОП та НП, викладачами до початку семестру 
розробляються нові освітні компоненти, удосконалюються існуючі та розробляється відповідне методичне 
забезпечення. Все це сприяє якісній підготовці здобувачів ВО.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

ОДАБА входить до складу Асоціації ЗВО «Signatory Universities» та «Talloires Network Signatory Members» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Strategiya_Internatsionalizatsii_diyalnosti_akademii_na_2015-2020_rr._1.pdf 
міжнародна діяльність ОДАБА є однією з найважливіших складових роботи академії. Вона ґрунтується на основних 
засадах:
 Статуту ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf; «Положення про організацію освітнього 
процесу ОДАБА» https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf. 
Викладачі кафедри беруть учать у міжнародних науково-практичних конференціях та проходять стажування за 
кордоном Бондаренко А. Є., Волобуєва Т.В., Жданов О.О., Сирота В.М., Місько Є.М., Целікова А.С. (наприклад, 
участь у міжнародних конференціях міст: Греція, Естонія, Іспанія, Хорватія, Польша).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf, а також «Положення про 
систему оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_zdobuvachiv_vishchoi_osvi
ti.pdf інструментом контрольних заходів є накопичувальна система оцінювання успішності навчання здобувачів ВО.
Оцінювання здобувачів ВО з навчальної дисципліни вимірюється за 100-бальною шкалою з подальшим 
переведенням в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS. В основу накопичувальної системи оцінювання 
успішності здобувачів ВО покладено поточний контроль та семестровий контроль, які є системою накопичення 
балів здобувачів ВО у процесі навчання. Всі використовувані форми контролю відображено в ОП, робочій програмі, 
силабусі, НП та індивідуальному навчальному плані студента.
У робочих програмах (https://mashbud.wixsite.com/mysite) надані форми та критерії оцінювання ПРН, що 
розробляються для кожного компонента та затверджуються на засіданнях кафедри та науково-методичної комісії 
інституту.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших занять з метою перевірки рівня 
засвоєння здобувачем певної теми або розділу (змістового модулю) дисципліни, реалізується у формах опитування, 
виступів на практичних заняттях, експрес-контролю тощо, перевірки результатів виконання різноманітних 
індивідуальних завдань, контролю засвоєння матеріалу, запланованого для самостійного опрацювання здобувачем, 
уміння публічно чи письмово додати певний матеріал (презентацію). 
Протягом навчального семестру здобувачі складають не менше як два модульні контролі з дисципліни. Перевірку 
рівня досягнення ПРН забезпечує поточний контроль, що проводиться у формі: доповідей, усного опитування, 
тестування, письмового експрес-контролю. На основі виконання модульної контрольної роботи (МКР) здійснюється 
атестації здобувачів, як рубіжний контроль, за допомогою: тестування, опитування, розв’язання задач. 
Наскрізно оцінити ПРН дає змогу підсумковий семестровий контроль у формі екзаменів (усних, письмових, 
комбінованих), диференційованих заліків. Метою захисту курсових робіт (проектів) у формі дифзаліку перед 
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комісією є виявити здатності застосовувати методи аналізу, приймати рішення та володіння матеріалом на захисті, 
також результатом проходження практики є складання дифзаліку на основі підготовленого звіту перед комісією. У 
майбутньому, за результатами захисту бакалаврської роботи, планується виділити зауваження та пропозиції щодо 
подальшого вдосконалення окремих освітніх компонент та ОП в цілому.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
забезпечується шляхом надання відповідної інформації в робочій програмі дисципліни, де наведено розподіл балів 
за змістовними модулями, а також вказані максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з 
урахуванням їх вагомості та трудомісткості, забезпечується чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів. 
Згідно «Положення про систему оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_zdobuvachiv_vishchoi_osvi
ti.pdf оцінювання навчальних досягнень здобувачів за кількісними критеріями здійснюється за національною 
шкалою, 100-бальною шкалою та шкалою ECTS. 
Розробка критеріїв оцінювання студентів здійснюється з урахуванням «Положення про організацію освітнього 
процесу ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf та 
«Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/POLOZHENNYA_pro_ekzamenatsiyni_komisii_31.08.18_1.pdf.
Положення містять також процедуру проведення контрольних заходів, процедури повторної здачі та оскарження 
результатів. З метою проведення атестації особам, які навчаються в ОДАБА, створюється екзаменаційна комісія не 
пізніше ніж за 3 місяці до початку її роботи.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів наведена в Освітній програмі (оприлюднюється за місяць до початку 
навчання), навчальному плані (оприлюднюється до початку навчання). Інформація про форми контрольних заходів 
та критерії оцінювання наведена (до початку навчання) в силабусах та робочих програмах, які оприлюднені на сайті 
ОДАБА - https://odaba.edu.ua та кафедри машинобудування - https://mashbud.wixsite.com/mysite. Крім того, 
викладачі на початку першої лекції доводять цю інформацію до слухачів та роз’яснюють окремі питання.
У відповідних документах: «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf та «Положення про 
порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/POLOZHENNYA_pro_ekzamenatsiyni_komisii_31.08.18_1.pdf визначається 
регламент контрольних заходів. 
Графік проведення екзаменаційної сесії надається на сайті ОДАБА http://odaba.edu.ua/students/schedule-of-sessions 
та дублюється на сайті кафедри машинобудування https://mashbud.wixsite.com/mysite не пізніше ніж за місяць до 
початку сесії. 
Моніторинг якості освітнього процесу, відстеження поточного стану та накопичення статистичних даних 
забезпечується відділом моніторингу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти Центру організації 
освітнього процесу. 
На останньому занятті або у визначені деканатом терміни за результатами поточного та підсумкового контролю 
викладачем виставляються заліки з дисципліни.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форма атестації ОП відповідає СВО за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» - атестація здобувачів вищої 
освіти здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми 
галузевого машинобудування, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій 
та методів механічної інженерії.
Строки проведення випускної атестації визначаються графіком навчального процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/GNP__denna__2021-2022.pdf. 
Написання та захист кваліфікаційної роботи регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу 
ОДАБА» - https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf та 
«Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/POLOZHENNYA_pro_ekzamenatsiyni_komisii_31.08.18_1.pdf

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів, повторної здачі та оскарження результатів здійснюється згідно 
«Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти» 
http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf та «Положення про 
систему оцінювання знань та вмінь студентів у ОДАБА» 
http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_studenti.pdf.
Навчальний план є основою для складання графіку навчального процесу, де вказані терміни проведення 
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контрольних заходів. В силабусах навчальних дисциплін містяться зміст контрольних заходів з вказівкою кількості 
годин та розподілом балів. Для проведення атестації здобувачів створюються екзаменаційні комісії не пізніше ніж за 
місяць до початку їх роботи згідно «Положення про порядок створення та роботу екзаменаційної комісії в ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_ekzamenatsiynu_komisiyu.pdf .
«Порядок проведення атестації здобувачів ВО із застосуванням дистанційних технологій навчання» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_atestatsii.pdf  та «Порядок проведення семестрового 
контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_semestrovogo_kontrolyu_6_3.pdf забезпечують проведення 
контрольних заходів під час карантинних заходів.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Принципом забезпечення якості освітнього процесу згідно з «Положенням про внутрішнє забезпечення якості 
освіти» ОДАБА» http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf є 
прозорість, неупередженість оцінювання досягнень студентів. Загальнодоступною є інформація про форму 
проведення, критерії оцінювання контрольних заходів, оприлюднюється на початку вивчення дисципліни. Зміст 
екзаменаційних білетів затверджується на засіданні кафедри. Відкритість інформації щодо тривалості екзамену, 
змісту, критеріїв оцінювання забезпечує об’єктивність екзаменаторів. Також встановлюються єдині правила 
перездачі контрольних заходів, оскарження результатів атестації. 
Формування складу екзаменаційних комісій здійснюється відповідно «Положенням про порядок створення та 
роботу екзаменаційної комісії в ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_ekzamenatsiynu_komisiyu.pdf. На засіданні ЕК проводиться 
захист кваліфікаційної роботи. Здобувачі та інші особи можуть вільно здійснювати аудіо-, відео-фіксацію захисту 
атестаційної роботи. Згідно «Положення про врегулювання конфліктних ситуацій» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf регламентується 
вирішення конфліктних ситуацій. 
Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів ОП, а також конфлікту інтересів не 
відбувалося.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Згідно «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf та «Положення про 
врегулювання конфліктних ситуацій - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf регулюється порядок 
повторного проходження контрольних заходів.
Здобувачам ВО, які в день, визначений за розкладом для складання контрольного заходу, отримали незадовільну 
оцінку, може бути надано право перескладання екзамену або заліку протягом сесії за індивідуальним графіком 
ліквідації академічних заборгованостей.
Кафедри узгоджують з деканатом дати перескладання незадовільних оцінок (після термінів проведення 
підсумкового контролю) особами, які навчаються, з кожної дисципліни не більше двох разів: один раз – провідному 
лектору, другий – комісії, яка створюється розпорядженням директора інституту. 
Деканатом виготовляються відомості успішності з перескладання підсумкового контролю з певної дисципліни для 
проведення перескладання. Дата перескладання, як правило, зорганізується до початку нового семестру та 
відбувається згідно з графіком, який укладається деканатом. Підсумкова оцінка за результатами вивчення 
дисципліни виставляється за національною шкалою, шкалою (рівнем досягнень) та шкалою ЄКТС. Ліквідація 
академічної заборгованості здійснюється на безоплатній основі.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf, «Положення про 
порядок створення та роботу екзаменаційної комісії в ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_ekzamenatsiynu_komisiyu.pdf та «Положення про врегулювання 
конфліктних ситуацій», здобувач має право на оскарження дій адміністрації, педагогічних працівників ОДАБА. 
http://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf ректором після розгляду 
заяви у випадках конфліктної ситуації за заявою здобувача чи викладача, приймається рішення щодо подальших 
дій.
Наприклад, для приймання екзамену формується комісія, до складу якої входять завідувач та два викладачі 
кафедри, представник деканату та органу студентського самоврядування. У випадку, коли у конфліктній ситуації 
екзаменатором є завідувач кафедри, склад комісії формується без його участі. 
У випадку незгоди з оцінкою на захисті атестаційної роботи здобувач має право подати апеляцію на ім’я ректора 
ОДАБА. Комісія розглядає апеляції з приводу порушення процедури проведення контрольних заходів протягом 
трьох календарних днів. У випадку встановлення комісією порушення процедури проведення атестації, яке 
вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує ректору скасувати відповідне рішення і провести повторне 
засідання ЕК у присутності представників комісії з розгляду апеляції. 
Таких конфліктних ситуацій щодо здобувачів ОП, що акредитується, не зафіксовано.
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Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Відображення політики, стандартів та процедури дотримання академічної доброчесності в ОДАБА знайшли у 
наступних нормативно-правових документах: «Положення про внутрішнє забезпечення якості» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf, «Положення про 
організацію освітнього процесу ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf, «Кодекс академічної 
доброчесності ОДАБА» - https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf.
Дані документи направлені на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, що 
поширюється на наукові та навчально-методичні праці усіх учасників освітнього процесу. Відсоток цитування 
визначається кожною випускаючою кафедрою окремо що вносяться в протокол засідання кафедри. Крім сайту ЗВО, 
здобувачі ВО дізнаються про норми «Кодексу про академічну доброчесність ОДАБА» також від кураторів 
академічних груп, викладачів та керівників кваліфікаційних робіт.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Інструменти протидії порушенням академічної доброчесності на ОП: інформування здобувачів ВО щодо змісту 
«Кодексу про академічну доброчесність в ОДАБА» https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf, 
ознайомлення учасників освітнього процесу з рекомендованими показниками оригінальності тексту письмових 
робіт та відповідальністю у разі виявлення факту академічного плагіату; організація заслуховування та обговорення 
письмових робіт в рамках засідання кафедри, науково-методичної комісії інституту, де виконувалась робота; 
публічний захист бакалаврських робіт; призначення відповідальних за якість, перевірку на доброчесність та хід 
дипломного проектування на випусковій кафедрі; створення експертної комісії інституту з розгляду тем та змісту 
атестаційних робіт; організація рецензування письмових робіт; автоматизована перевірка на наявність плагіату 
робіт за допомогою електронної системи Unicheck - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/poryadok_perevirki_robit_na_plagiat_ODABA.pdf, в результаті перевірки 
складається звіт, у якому виділено % плагіату, посилання та цитати, джерела плагіату; розміщення бакалаврських 
робіт у репозитарії ОДАБА.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Академічну доброчесність серед здобувачів ВО ОДАБА популяризує через постійне роз’яснення змісту «Положення 
про забезпечення якості освітньої діяльності - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_zabezpechennya_yakosti_OD_2.pdf та «Кодексу про академічну 
доброчесність в ОДАБА» - https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf.
На випусковій кафедрі проводиться «Тиждень академічної доброчесності», вивчення та застосування кращих 
практик з цього питання, які є у ЗВО України та зарубіжжя. Всебічне сприяння підвищенню академічної 
доброчесності всіма учасниками освітнього процесу позитивно впливає на престиж ЗВО та його кадрового складу, 
підвищує рейтинг в системі вищої освіти України, що підвищує привабливість академії на ринку освітніх послуг.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники ОДАБА за порушення норм академічної доброчесності 
можуть бути притягнені до академічної відповідальності, що визначається в «Кодексі про академічну доброчесність 
в ОДАБА» - https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf.
Здобувачі освіти за порушення академічної доброчесності можуть бути притягнені до таких видів відповідальності: 
повторне проходження відповідного освітнього компонента ОП; відрахування із закладу освіти; повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік, тощо); позбавлення академічної стипендії, тощо.
Випадків порушення академічної доброчесності на ОП не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Професійна кваліфікація викладачів, залучених до ОП, забезпечує досягнення визначених відповідно ОП цілей та 
ПРН. Добір викладачів за конкурсом на вакантні посади в ОДАБА ґрунтується на законах України: «Про освіту», 
«Про вищу освіту», наказі МОН України від 05.10.2015 р. № 1005 «Про затвердження рекомендації щодо 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 
ними трудових договорів», Статуті ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf та Положення про 
порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_konkursnogo_vidboru_pri_zamishchenni_vakantnih_posad_
naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv_ODABA_2020_1.pdf.
Необхідний рівень професіоналізму викладачів ОП забезпечується під час конкурсного добору, який передбачає: 
забезпечення напряму досліджень за дисциплінами, які він викладає; освітою/ступенем та активностями (пункт 38 
ЛУ); надання розробленого навчально-методичного матеріалу для забезпечення освітнього компоненту, урахування 
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особистих досягнень викладача («Положення щодо визначення рейтингу науково-педагогічних працівників» 
http://odaba.edu.ua/upload/files/1576162300243756.pdf), результати опитування здобувачів, участь викладача у 
процесах забезпечення якості освіти тощо. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають 
можливість забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації ОП.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Багато викладачів випускової кафедри мають опит роботи на підприємствах галузі. Серед них більше 5 років - 
Бондаренко А.Є., Сирота В.М., Місько Є.М., Мінаков В.М.
Випускова кафедра приділяє велику увагу залученню до освітнього процесу фахівців підприємств галузі. Укладені 
«Договори про партнерство та науково-технічне співробітництво» з достатньо потужними підприємствами м. Одеси: 
ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор», ТОВ «АВТОГРУП ОДЕСА», ТОВ «Контакт», що надає широкі можливості для 
взаємодії. Основні серед них - проведення на підприємствах виробничих практик, отримання технічного 
консультування, використання технічної та іншої документації, створення умов для вивчення сучасних технологій, 
стажування науково-педагогічних працівників; розробка та вдосконалення ОП, НП, робочих програм дисциплін; 
узгодження тематики атестаційних робіт та курсових проектів, у проведенні атестації здобувачів. Роботодавці 
приймали участь в розробці та рецензуванні ОП, а саме: зам. директора ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор» 
Іванов Д.І., інженер-механік Колективного підприємства «Будова» Косюк О.А.
ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор» є філіалом випускової кафедри на виробництві. Зам. директора цього 
підприємства на протязі декількох років виконує обов’язки голови екзаменаційної комісії з атестації бакалаврів та 
магістрів за 133 спеціальністю.
В той же час і викладачі випускової кафедри проводять на протязі тривалого часу наукове консультування 
підприємств (Бондаренко А.Є., Волобуєва Т.В., Мінаков В.М., Місько Є.М., Соколюк К.Ю.).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Освітня програма, що акредитується існує перший рік. В цьому навчальному році завдяки карантинним 
обмеженням, які вступили в дію з 27.09.21, а потім введення воєнного стану не сприяло позитивному опиту в цьому 
питанні для першокурсників.
Але політика випускової кафедри в цьому питанні незмінно направлена в тому же напрямку, що і до введення цієї 
нової ОП. Викладачі випускової кафедри мають тісні стосунки з багатьма фахівцями різних підприємств, які у 
попередні роки приймали участь в освітньому процесі засобом проведення виробничих практик, екскурсій, 
технічного консультування, відкритих он-лайн лекцій, атестації випускників, тощо.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Система професійного розвитку викладачів регламентується наступними документами: 
«Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf; «Порядок підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_pidvishchennya_kvalifikatsii_naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv.pdf; 
«Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 
ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_konkursnogo_vidboru_pri_zamishchenni_vakantnih_posad_
naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv_ODABA_2020_1.pdf та «Положення щодо визначення рейтингу науково-
педагогічних працівників» - http://odaba.edu.ua/upload/files/1576162300243756.pdf. 
Формою професійного розвитку є підвищення кваліфікації відповідно до графіків, які затверджуються щороку. 
Викладачі підвищують свій професійний рівень в результаті стажувань, участі у міжнародних науково-технічних 
конференціях, при проходженні курсів, з вивчення нових методів і форм навчання. 
ОДАБА надає всебічну інформаційну підтримку про професійні, наукові та просвітницькі заходи, які відбуваються в 
Україні і світі. Моніторинг і доведення інформації про такі заходи виконує відділ контрактного навчання та 
працевлаштування - https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/about-department-of-contract-training-and-
employment.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Розвитку викладацької майстерності сприяє взаємовідвідування занять викладачів кафедри; впровадження в 
навчальний процес інформаційних технологій; участь студентів в наукових конференціях. ЗВО стимулює розвиток 
викладацької майстерності через матеріальне і професійне заохочення, на підставі чинних документів: Статут 
ОДАБА - https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf, Положення про визначення рейтингу науково-
педагогічних працівників - http://odaba.edu.ua/upload/files/1576162300243756.pdf, Положення про преміювання 
працівників ОДАБА - https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_premiyuvannya_pratsivnikiv_ODABA.pdf.
В ОДАБА є система преміювання та морального заохочення науково-педагогічних працівників, що сприяє 
професійному зростанню та покращенню якості освіти. Для здійснення бібліотечно-інформаційної підтримки 
освітньої, наукової, виховної діяльності та задоволення інформаційних потреб усіх учасників освітнього процесу 
наукова бібліотека ОДАБА впроваджує в практику нові технології, надає сучасні сервісні послуги, використовує 
власні, національні та світові джерела інформації. Наукова бібліотека https://odaba.edu.ua/library комплектується за 
профілем ОДАБА. Академія має доступ: до on-line баз даних https://odaba.edu.ua/rus/library/electronic-resources, 
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наприклад до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, обладнання тощо), а також навчально-методичне 
забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених освітньою програмою цілей та ПРН.
Дані показники у ЗВО регулюються наступними документами: Звіти про фінансову діяльність - 
https://odaba.edu.ua/academy/public-information/financial-activity та інші документи нормативно-правової бази, що 
розміщені на сайті ОДАБА - http://odaba.edu.ua/academy/public-information.
Навчально-методичне забезпечення сприяє досягненню визначених ОП цілей шляхом: забезпечення всіх 
дисциплін методичним супроводженням для виконання індивідуальних робіт (курсових, розрахунково-графічних 
контрольних) та практичних робіт; комп’ютерним оснащенням; електронними конспектами лекцій, презентаціями, 
тощо, які розміщені на сайті кафедри машинобудування - https://mashbud.wixsite.com/mysite та в фондах та 
електронних каталогах наукової бібліотеки ОДАБА - https://odaba.edu.ua/library/electronic-resources/electronic-
catalog.
Здобувачі ОП мають вільний доступ до вказаних ресурсів. Крім того в ОДАБА створено локальну мережу з доступом 
до високошвидкісного інтернету.
За кафедрою машинобудування закріплені 4 навчальні аудиторії, де виконаний сучасний капітальний ремонт; в 
двох із них встановлено мультимедійне обладнання. Для проведення занять встановлені наочні посібники (макети 
ДВЗ, коробок передач, і т.п.), обладнання і устаткування для проведення практичних та лабораторних робіт, тощо.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Ключовою ціллю «Стратегії ОДАБА» - https://odaba.edu.ua/upload/files/STRATEGIYA.pdf є формування 
сприятливого освітнього середовища. ОДАБА забезпечує вільний доступ здобувачів ВО до відповідної 
інфраструктури та інформаційних ресурсів навчання та наукової діяльності в межах ОП. 
Комп'ютери академії підключені до мережі Internet. Здобувачі мають вільний доступ до Wi-Fi. Здобувачі мають 
можливість для самостійної роботи на персональних комп’ютерах поза розкладом учбових занять, мають право на 
користування навчально-науковою та спортивною базами ОДАБА; безоплатний доступ до інформації в бібліотеці - 
https://odaba.edu.ua/library ОДАБА. Доступ до ресурсів надається і в електронному читальному залі бібліотеки 
ОДАБА. 
Для задоволення потреб та інтересів здобувачів ОП створено якісне сучасне середовище: студентський клуб, 
колективна радіостанція ОДАБА, спортивний комплекс ОДАБА. Наприклад, організовано щорічний конкурс 
«Студентська осінь»; спортивно-розвиваюча гра «Бетономішалка», «Міс ОДАБА», «Містер ОДАБА», тощо.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Право здобувачів ВО на безпечні й нешкідливі умови навчання, праці та побуту, вільний доступ до інфраструктури 
ОДАБА відповідає вимогам, які закріплено у документах: «Статут ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf; «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf.
В ОДАБА та на випусковій кафедрі для забезпечення безпеки освітнього середовища діє комплекс заходів: 
проходження практики, надання консультативної допомоги та доступу до всіх навчальних матеріалів, організація 
медичного догляду за станом здоров’я, забезпечення комфортних умов для проведення занять та проживання у 
гуртожитку. Проходження щорічних медичних оглядів студентами ОДАБА відбувається у Міський студентський 
поліклініці на вул. Балківська.
Важливою складовою студентського життя в ОДАБА є студентське самоврядування, органом якого є Студентська 
Рада https://odaba.edu.ua/students/student-council.
Соціальну підтримку здобувачів ОП забезпечує первинна профспілкова організація студентів ОДАБА - 
https://odaba.edu.ua/students/trade-union-of-students/about-the-trade-union та консультації психолога-консультанта - 
https://odaba.edu.ua/students. 
Враховуючи епідемічну ситуацію що склалася у світі та країні, задля забезпечення безпечного проведення освітнього 
процесу в ОДАБА розроблена «Інструкція з профілактики короновірусної хвороби» на підставі рекомендацій МОЗ 
України.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Відповідно до Статуту https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf для «забезпечення рівного доступу до 
здобуття освіти» ЗВО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку 
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здобувачів ВО, що навчаються за ОП через створення відповідних механізмів і є однією з цілей діяльності ОДАБА.
Освітня, інформаційна та організаційна підтримка здобувачів освіти здійснюється через офіційний сайт ОДАБА - 
https://odaba.edu.ua/, сайт інституту ІГБЦІ - http://odaba.edu.ua/academy/institutes-and-faculties/institute-of-
hydraulic-engineering-and-civil-engineering та випускової кафедри машинобудування - 
https://mashbud.wixsite.com/mysite.
В ОДАБА організовано онлайн доступ здобувачів до розкладу занять https://odaba.edu.ua/students/timetable-of-
classes/institute-of-hydraulic-engineering-and-civil-engineering.
З правових питань студенти мають можливість отримати консультації у юриста ОДАБА.
З питань працевлаштування інформація може бути отримана у відділі контрактного навчання та працевлаштування 
- https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/department-of-contract-training-and-employment, на кафедрі 
машинобудування та в деканаті ІГБЦІ.
Куратори, згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf, здійснюють первинну 
інформаційну та організаційну підтримку здобувачів з усього кола питань навчання в ОДАБА, в створених групах 
Viber, закріплених за кожною академічною групою. В цих групах включені, крім кураторів, усі викладачі, які 
причетні до навчального процесу даної групи, представники деканату, завідувач кафедри машинобудування. 
Інформаційну, соціальну та організаційну підтримку забезпечує також Студентська рада 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_studentske_samovryaduvannya_v_ODABA_compressed.pdf, яка 
надає студентам можливість долучатися до соціальної діяльності, організації різноманітних комунікативних 
активностей.
Захист прав і інтересів студентів забезпечують органи студентського самоврядування. Створюючи умови для більш 
повної самореалізації у науці, професії, освітній і культурній діяльності, усі відділи ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/academy сприяють професійному зростанню здобувачів ОП. 
Опитування здобувачів показують відсутність скарг на рівень механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, 
консультативної та соціальної підтримки.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Права і можливості осіб з особливими освітніми потребами забезпечені на всіх рівнях «Положенням про 
організацію освітнього процесу» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf та «Положенням про 
проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_atestatsii.pdf.
У порядку, встановленому МОНУ та відповідно до «Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на 
території ОДАБА» - https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok.pdf, здійснюється зарахування осіб з особливими 
освітніми потребами, переведення до іншого ЗВО та відрахування таких осіб. 
Особи з особливими освітніми потребами, які навчаються в ОДАБА, мають право на безоплатне забезпечення 
інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 
життєдіяльності, зумовлені станом здоров‘я. На сайті ОДАБА розміщена детальна інформація для осіб, які мають 
право на спеціальні умови вступу (п. VIІІ «Правил прийому до ОДАБА в 2022 році») - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnittsva_ta_arhitekturi_v_2
022_rotsi.pdf. Студенти, що мають дітей, мають можливість отримати додаткову допомогу від первинної 
профспілкової організації студентів. Випадків навчання за індивідуальними графіками при реалізації ОП не було. 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Для усіх учасників освітнього процесу в ОДАБА є чітка і зрозуміла політика та процедури вирішення конфліктних 
ситуацій, які є доступними та яких дотримуються під час реалізації ОП.
Оприлюдненням таких документів, як: «Положення про врегулювання конфліктних ситуацій» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf, «Положення про 
внутрішнє забезпечення якості освіти» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf, «Положення про 
організацію освітнього процесу ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf, «Кодекс академічної 
доброчесності в ОДАБА» - https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf та ін.
В ОДАБА передбачено реагування на випадки вчинення сексуальних домагань або дискримінації у відповідності до 
«Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов'язаних із сексуальними домаганнями і 
дискримінацією в ОДАБА» - https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_pro_zapobigannya_.pdf.
У випадку, коли учасники освітнього процесу вважають, що до них в ОДАБА було здійснено дискримінацію чи 
сексуальні домагання, вони можуть подати скаргу до Постійно діючої комісії Вченої ради з виховної роботи, 
соціальних питань, оздоровлення і спорту. На постійній основі в ОДАБА діє студентське самоврядування, основна 
функція якого - представлення інтересів студентів перед адміністрацією при врегулюванні конфліктних ситуацій. 
З метою повідомлення про порушення антикорупційного законодавства використовують наступні засоби, що 
передбачені Антикорупційною програмою - https://odaba.edu.ua/upload/files/Antikorupcyna-programa-akademyi-
1.pdf:
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- телефон гарячої лінії безпосередньо ректору академії;
- «скринька довіри», яка розміщена в холах академії.
Керівник підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення фактів порушення 
антикорупційного законодавства посадовою особою ОДАБА, вживає такі заходи: 
- ініціює в установленому порядку вжиття передбачених Антикорупційною програмою заходів контролю для 
дослідження виявлених фактів з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення 
антикорупційного законодавства посадовою особою;
- ініціює перед ректором застосування дисциплінарного стягнення за наявності достатніх підстав;
- накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб ОДАБА, що допустили порушення чи неналежне 
виконання вимог антикорупційного законодавства.
Випадків, що пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією, під час реалізації ОП не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП «Галузеве машинобудування» в 
ОДАБА регулюються «Положенням про розроблення, затвердження, моніторинг та закриття освітніх програм - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_rozroblennya,_zatverdzhennya,_monitoring_ta_zakrittya_osvitnih_
program.pdf.
Додатково процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм 
регулюються також такими документами: «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf та «Положення про 
внутрішнє забезпечення якості освіти» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Процедури розроблення та перегляду ОП конкретизовані в: «Положення про розроблення, затвердження, 
моніторинг та закриття освітніх програм» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_rozroblennya,_zatverdzhennya,_monitoring_ta_zakrittya_osvitnih_
program.pdf, «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf та «Положення про 
внутрішнє забезпечення якості освіти» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf.
Перегляд ОП здійснюється щорічно (Наказ №23/од от 07.02.2020 р. «Про вдосконалення освітніх програм»), у 
результаті такого перегляду здійснюється вдосконалення ОП на основі рекомендацій, відгуків та пропозицій 
стейкхолдерів (підтвердження участі стейкхолдерів: їх відгуки та протоколи зустрічей зберігаються на кафедрі).
Наприклад, в освітню програму попередньої редакції 2019 року були внесені зміни після затвердження та введення 
в дію СВО спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» наказом МОН України від 16 червня 2020 р. № 806 - 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/133.Haluz.mashynobuduv.bakalavr-1.pdf. Це 
спричинило багато змін (уточнень) у формулюванні компетентностей, ПРН, тощо.
Крім того, були скоректовані компетентності та ПРН визначені ЗВО за рекомендаціями розробників, провідних 
науково-педагогічних робітників кафедри та стейкхолдерів (ФК19, 20, ПРН26, 27, 28).
Також вплинув проведений аналіз наявних ОП за спеціальністю інших ЗВО.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Два здобувачі долучались до створення ОП в якості членів групи розробників.
Під час обговорення змісту розробленої ОП здобувачі були запрошені на засідання кафедри машинобудування та 
методичні семінари (прот. № 3 від 15.03.2021, № 4 від 19.04.2021).
Освітня програма після обговорень з зацікавленими особами проходила затвердження Вченою радою ОДАБА, до 
складу якої також входять здобувачі.
Також під час індивідуальних консультацій та в рамках курсового проектування викладачі випускової кафедри 
обговорюють зі здобувачами вищої освіти напрямки розвитку найбільш цікавих для них. Зворотній зв’язок від 
здобувачів отримують через анкетування, особисте спілкування викладачів із здобувачами, роботу із студентською 
радою. Після цього отриманий результат враховується при перегляді, формуванні та внесенні змін в ОП.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Згідно «Положення про студентське самоврядування ОДАБА» - https://odaba.edu.ua/students/student-
council/information-about-the-student-council-of-ogasa, ухвалено Конференцією студентів ОДАБА. Органи 
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студентського самоврядування мають право: виносити пропозиції щодо контролю за якістю освітнього процесу; 
сприяти навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що 
виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та викладачами; спільно з 
відповідними структурними підрозділами академії сприяти забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, 
фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам ОДАБА; мають право бути представниками в колегіальних та 
робочих органах – вносити пропозиції щодо змісту НП та ОП. Органи студентського самоврядування зобов’язані 
аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації освітнього процесу і звертатися 
до адміністрації академії з пропозиціями щодо їх вирішення. Адміністрація ОДАБА, за поданням виконавчого 
органу студентського самоврядування, зобов’язана вчасно та у повному обсязі інформувати самоврядування ОДАБА 
про рішення, що стосуються безпосередньо студентів ОДАБА.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

У вільному для ознайомлення доступі ОП знаходиться на сайті ОДАБА - https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP-133-
Bak_2021.pdf. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання мають можливість участі в процесі 
періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Роботодавці здійснюють 
рецензування ОП, проводять консультування викладачів. 
У 2021 році до ОП вносились зміни на основі рекомендацій роботодавців, наприклад, конкретні пропозиції надали 
фахівці та керівники підприємств: ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор», Колективне підприємство «Будова» - були 
внесені в ОП фахові компетентності ФК19, ФК20 та відповідні ним ПРН27 та ПРН28. Зі сторони академічної 
спільноти інших ЗВО (КНУБА) було запропоновано ввести в ПРН26.
Крім того, після проведення захисту кваліфікаційних робіт всі члени ЕК та здобувачі ВО збираються для проведення 
методичного семінару, на якому обговорюються позитивні та негативні моменти ведення освітнього процесу за ОП. 
Обговорення ОП з представниками роботодавців, проходить на науково-практичних та науково-методичних 
конференціях, а також через асоціацію випускників і голів екзаменаційних комісій, якими є керівники і фахівці 
організацій, провідні науковці інших ЗВО. 
Для даної ОП конкретним прикладом є те, що один з основних стейкхолдерів Колективного підприємства «Будова» 
інженер-механік Косюк О.А. є членом робочої групи розробників, а також колишнім здобувачем з даної 
спеціальності.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

На випусковій кафедрі машинобудування не тільки для ОП «Галузеве машинобудування», а ще й для ОП 
«Транспорті технології на автомобільному транспорті» та «Будівельна техніка та автомобілі», ведеться робота з 
аналізу кар’єрного росту та основних траєкторій працевлаштування випускників для визначення необхідних 
компетентностей і результатів навчання для успішного працевлаштування майбутніх випускників за фахом.
Інформація про найбільш успішних випускників представлена на сайті кафедри. 
https://mashbud.wixsite.com/mysite. Кафедра активно продовжує співпрацю з випускниками, які мають достатній 
практичний досвід.
У соціальних мережах (Фейсбук, Інстаграм, Телеграм) є сторінки кафедри, на які підписані здобувачі. На цих 
сторінках розміщуються інформація про заходи, які проводить академія, інститут, кафедра, про нові досягнення в 
техніці, а також вакансії.
В ОДАБА діє Асоціація випускників https://odaba.edu.ua/academy/association-graduates-academy.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Система забезпечення якості ОДАБА забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в ОП та/або освітній 
діяльності з реалізації ОП, розробляючи коригувальні дії для їх усунення відповідно до «Положення про 
розроблення, затвердження, моніторинг та закриття освітніх програм» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_rozroblennya,_zatverdzhennya,_monitoring_ta_zakrittya_osvitnih_
program.pdf, «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf та «Положення про 
внутрішнє забезпечення якості освіти» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf.
ОП «Галузеве машинобудування» освітнього ступеня «бакалавр» була введена в дію 01.09.2021 і акредитується 
вперше. У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час реалізації ОП ще не було виявлено 
недоліків.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

В ЗВО впроваджено та діє система академічної доброчесності, яка регулюється «Кодексом про академічну 
доброчесність ОДАБА» - https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf.
Структура ОП та НП на 2021 рік змінена відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та передбачають 
можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії. Процедури та механізми вибору описані в «Положенні 
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про організацію вивчення вибіркових дисциплін» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_navchalnih_distsiplin.pdf .
Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруться до уваги 
під час удосконалення ОП, немає.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академія гарантує внутрішнє забезпечення якості ОП із залученням усіх учасників академічної спільноти (Статут 
ОДАБА - https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf). Залучення академічної спільноти відбувається 
зокрема через: взаємовідвідування занять викладачами ОДАБА; розробку, моніторинг та періодичний перегляд ОП, 
навчальних планів та змісту робочих програм дисциплін із залученням представників провідних кафедр за даною 
спеціальністю, співробітників наукових і навчальних закладів – партнерів з України та світу; участь представників 
підприємств в атестаційних комісіях по захисту кваліфікаційних робіт здобувачів; широке обговорення проектів ОП 
на засіданнях Вченої Ради ОДАБА із залученням всіх зацікавлених сторін академічної спільноти; оцінювання 
освітньої та науково-технічної діяльності кафедр інститутів з використанням підсистеми рейтингового оцінювання; 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у провідних наукових і навчальних закладах України та 
світу; забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату при реалізації освітнього 
процесу підготовки здобувачів ВО.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

За процесами і процедурами внутрішнього забезпечення якості освіти слідкує Центр організації освітнього процесу, 
в який входять: 
– навчальний відділ https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/educational-part (організація, планування, 
контроль, аналіз та вдосконалення освітнього процесу; організація систематичного контролю за проведенням усіх 
видів навчальних занять; проведення систематичного контролю за діяльністю кафедр академії; аналіз попиту та 
пропозицій ринку праці фахівців; налагодження співпраці з установами і підприємствами, які є потенційними 
роботодавцями; залучення підприємств, установ та організацій (роботодавців) до навчального процесу;
– навчально-методичний відділ https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/methodological-department 
(аналіз і контроль навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; координування діяльності методичних 
комісій з контролю змісту освітнього процесу; організація спільної роботи відділу з інститутами та кафедрами; 
участь в організації підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників);
– моніторингу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти (забезпечення ефективного функціонування 
внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти академії);
– відділ ліцензування та акредитації.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Документи, що регулюють в ОДАБА права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу наступні: 
Статуту академії - https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf;
Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf;
«Положенням про академічну мобільність»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf;
«Положення про врегулювання конфліктних ситуацій» - 
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf;
«Кодекс про академічну доброчесність ОДАБА» -
https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf;
«Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти» -
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf
та іншими документами.
Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ОДАБА в 
розділі «Публічна інформація» https://odaba.edu.ua/academy/public-information. З даною інформацією здобувачі 
освіти мають можливість ознайомитися ще до вступу в ОДАБА. Обізнаність з ними учасників освітнього процесу 
гарантується участю викладачів, співробітників, студентів академії і роботодавців в обговоренні, прийнятті і 
затвердженні цих документів.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP-133-Bak_2022_Proekt.pdf
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Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP-133-Bak_2021.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони: 
− високий рівень кадрового забезпечення випускової та інших задіяних в освітньому процесі кафедр;
− повне методичне забезпечення всіх освітніх компонент ОП (силабуси, робочі програми, методичні рекомендації 
до виконання самостійних індивідуальних робіт та т. і.) в вільному електронному доступі;
− наявність на випусковій кафедрі власної матеріально-технічної бази: приміщень з сучасним капітальним 
ремонтом, мультимедійним обладнанням, безкоштовною мережею Wi-Fi, навчальним устаткуванням та оснасткою 
для забезпечення освітнього процесу;
− наявність на випусковій кафедрі власного сайту та сторінок у соцмережах для підтримки учасників освітнього 
процесу та абітурієнтів;
− тісна співпраця з роботодавцями та академічною спільнотою щодо розробки та удосконалення ОП, участь них у 
вирішенні задач випускової кафедри, участь у складі ЕК із захисту кваліфікаційних робіт, надання матеріально-
технічної бази підприємств для проходження практик, наявність філії випускової кафедри на підприємстві, тощо;
− активний розвиток методів он-лайн навчання через систему Мeet, Classroom без обмежень у часі та просторі;
− впровадження студентоцентричного навчання, індивідуальній підхід до кожного окремого здобувача (вибірковість 
фахових дисциплін при формуванні навчального процесу), «сімейна» атмосфера взаємовідношень здобувачів та 
колективу випускової кафедри;
− великий попит на випускників в регіоні за даною спеціальністю загалом та ОП зокрема за рахунок поєднання в 
ОП завдань проектування, виробництва і технічного сервісу будівельних машин та автомобілів;
− можливість продовжити навчання на кафедрі машинобудування за другим (магістерським) рівнем за ОП 
«Будівельна техніка та автомобілі»;
− широкі можливості для заняття спортом на базі власного спортивно-оздоровчого комплексу і розвитку творчої 
особистості у студентських колективах;
− постійне вдосконалення освітньої програми;
Слабкі сторони:
− відсутність дуальної форми навчання на освітній програмі;
− недостатній ступінь залучення здобувачів до академічної мобільності;
− матеріально-технічні ресурси, необхідні для реалізації ОП (комп’ютерна техніка, мультимедійне обладнання, 
доступ до мережі Internet програмне забезпечення характеризуються здатністю до швидкого морального зносу та 
потребують постійної модернізації);
− недостатньо реалізується можливість академічної мобільності здобувачів ВО та науково-педагогічних працівників 
ОП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Оновлення існуючої ОП «Галузеве машинобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з 
урахуванням зарубіжного досвіду, вимог роботодавців на ринку праці та з урахуванням інноваційних змін у сфері 
«Галузеве машинобудування».
Заходи для реалізації перспектив:
1. Оновлення існуючої ОП «Галузеве машинобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із 
врахуванням зауважень, побажань та пропозицій усіх стейкхолдерів, зокрема, студентів, роботодавців та 
випускників;
2. Зробити програму дуальною, з залученням декількох підприємств державних та приватних (стейкхолдерів даної 
ОП) шляхом укладання угод з підприємствами та залученням зацікавлених осіб до освітнього процесу на основі 
потреб виробництва та науково-технічного розвитку відповідних галузей;
3. Подальше вдосконалення навчального плану та його компонентів у кредитах, включно із розробкою та 
впровадженням нових компонентів та модернізацією змісту існуючих;
4. Збільшення кількості варіантів вибіркових компонентів, розробку їх навчально-методичного забезпечення;
5. Розробка та безперервне вдосконалення з подальшим впровадженням в навчальний процес нових методик 
навчання, які спрямовані на забезпечення професійної діяльності фахівців з галузевого машинобудування;
6. Поширено використовувати можливості дистанційного навчання;
7. Подальший розвиток та оновлення матеріально-технічного забезпечення для навчання майбутніх фахівців;
8. Покращити умови що до інклюзивної освіти;
9. Більш активно залучати стейкхолдерів до модернізації ОП, що дає можливість враховувати перспективи та попит 
ринку праці та відповідного корегування структури та змісту ОП, а також працевлаштування випускників.
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Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Ковров Анатолій Володимирович

Дата: 31.03.2022 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Основи теплотехніки навчальна 
дисципліна

ОК24 
силабус_Основи 

теплотехніки.pdf

JWBfXZvqrckbTDsyo
ONkVliBnk14Kra29M

pbYQ/GgtY=

СТ506

Загальний курс 
будівельної техніки

навчальна 
дисципліна

ОК25.1 силабус БТ 
(Загальний курс 

будівельної 
техніки).pdf

xzUhX3uhqmkg3cBQ
TGsI3/R98OGmt9fpc

L+s/EA3fK4=

СТ220

Дорожні машини навчальна 
дисципліна

ОК25.2 силабус БТ 
(Дорожні 

машини).pdf

2yyB04Ik5nuZ0B3pa
MfQyoUEQDzxbP4B

LAEOgiBI+Ak=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

навчальна 
дисципліна

ОК25.3 силабус БТ 
(Машини для 
виробництва 
будівельних 

матеріалів).pdf

7JIFpuHmMUyARzJ
5kJJ+Adp8FExwKio

8R2Uhlm5rwfU=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Машини для земляних 
робіт

навчальна 
дисципліна

ОК25.4 силабус_БТ 
(Машини для 

земляних 
робіт).pdf

f0ciWGCZF6KPxyCd
vebT9qAxqZ17S+GY

HHfd7ysFvtQ=

СТ131
Мультимедійний проектор Acer 
model: DNX1132
Рік введення в експлуатацію 
2015;
Комп’ютер: Системний блок 
ПЕОМ
«Скайлайн» E-2200;
Монітор Samsung model: 943NW 
Рік введення в експлуатацію 2015

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

навчальна 
дисципліна

ОК25.5 силабус БТ 
(Вантажопідйомна
, транспортуюча 
та транспортна 

техніка).pdf

QlepZ7rQKk0zl1bXd
klBnPTy+Sonbt4e8gj

Rqc5Tykc=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Основи конструкції 
автомобілів

навчальна 
дисципліна

ОК26.1 силабус А 
(Основи 

конструкції 
автомобілів).pdf

Z1Fw1Lo4kNjdFHaX
kRx4RGaw/Mu3uYfF

/p99S9Td88s=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів

навчальна 
дисципліна

ОК26.2 силабус А 
(Теорія 

експлуатаційних 
властивостей 

автомобілів).pdf

GJRJZWHwTiOOM4
8/jfA2ZTPRsbFdC0o

UtMysZTRrqTY=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Гідравліка навчальна 
дисципліна

ОК23 силабус 
Гідравлика.pdf

z2p70maFo+zX6Y2C
6PfcI0FThVDw8SRV

4d6cwDxsSB8=

СТ 225

Двигуни внутрішнього 
згорання

навчальна 
дисципліна

ОК27 силабус 
Двигуни 

внутрішнього 
згоряння.pdf

MglqktZQ0oElAZxH
UW1svbO7cpG3qHIF

zC2terwe6Hg=

СТ131
Мультимедійний проектор Acer 
model: DNX1132
Рік введення в експлуатацію 
2015;
Комп’ютер: Системний блок 
ПЕОМ
«Скайлайн» E-2200;
Монітор Samsung model: 943NW 
Рік введення в експлуатацію 2015

Надійність машин навчальна 
дисципліна

ОК29.1 силабус 
ТСБМіА 

(Надійність 
машин).pdf

WdWmvuOsqKTp7iF
dsnoXSAXeTFdpn2A

mfCFAO3i6mSM=

СТ128



Технологія технічного 
сервісу

навчальна 
дисципліна

ОК29.2 
силабус_ТСБМіА 

(Технологія 
технічного 
сервісу).pdf

wkpKF4ZhGgkALuq
MiZ6Gz6UuAsN9MF

xxexAssqcdNBs=

СТ131
Мультимедійний проектор Acer 
model: DNX1132
Рік введення в експлуатацію 
2015;
Комп’ютер: Системний блок 
ПЕОМ
«Скайлайн» E-2200;
Монітор Samsung model: 943NW 
Рік введення в експлуатацію 2015

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу

навчальна 
дисципліна

ОК29.3 силабус 
ТСБМіА 

(Технологічне 
проектування 

виробничих 
підрозділів 

підприємств з 
технічного 
сервісу).pdf

0Pnw8F25ntirh0dFd
JJWmXiUjBpwpCHS

VCpHRrAadi4=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

навчальна 
дисципліна

ОК30 силабус 
Технологічні 

процеси станцій 
технічного 

обслуговування.pdf

AKYQ2zMdCofrL/cir
3/VltJzwRFhwojJWk

kFKVVxeFE=

СТ 128

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

навчальна 
дисципліна

ОК31.1 силабус ОТР 
(Технологія 

ремонту агрегатів 
і систем).pdf

xXNsj056eXs/BHq3
WnQ3rP7eWmLAB/

Thqe0uh4e4SrM=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Відновлення деталей навчальна 
дисципліна

ОК31.2 силабус ОТР 
(Відновлення 
деталей).pdf

0049MlYRupeD8h7h
TCFK8Vqv7PcaxVJL

8Hr/QEF6kSY=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Практична підготовка практика ОК32.1 силабус 
Навчальна 

практика.pdf

+R/sVJDzwVrCbsCE
jcAtZKnCkXY7e8r3Is

EvMA1aO4I=

Матеріально-технічна база 
підприємства

Практична підготовка практика ОК32.2 силабус 
Виробнича 

практика.pdf

mAvtqiIRycvS6YvLA
dMx9j2pkWie2CQHp

8rUqjT+/RA=

Матеріально-технічна база 
підприємства

Основи охорони праці           навчальна 
дисципліна

ОК28 
силабус_Основи 

охорони праці.pdf

3JBpwmfW4x82zQw
z0Y0EF26aRAsWYG

zHZJ1BIdtzJ3k=

а103

Електрообладнання 
будівельних машин і 
автомобілів

навчальна 
дисципліна

ОК22 
силабус_Електроо

бладнання 
будівельних машин 
і автомобілів.pdf

ZZK9l772Skgpgv9Lb
9T/93K7lO/+seo7gIa

2E05t/gk=

СТ131
Мультимедійний проектор Acer 
model: DNX1132
Рік введення в експлуатацію 
2015;
Комп’ютер: Системний блок 
ПЕОМ
«Скайлайн» E-2200;
Монітор Samsung model: 943NW 
Рік введення в експлуатацію 2015

Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка

навчальна 
дисципліна

ОК21 
силабус_Електрот
ехніка, електроніка 

та 
мікропроцесорна 

техніка.pdf

7enG8ras8NvJk+Udv
NotPvbP+tWoF8hN

HyWPxd0TfhU=

а 314

Деталі машин навчальна 
дисципліна

ОК20 силабус 
Деталі машин.pdf

3I/e8O3PiU3EDRpe2
B3Px0QuVE2wBF64

BIcnnW8A9Qg=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ОК1 силабус 
Українська мова (за 

професійним 
спрямуванням).pdf

lWx5PQ/8OajXetP7e
33tT5OzR11Ij+xceetf

n8pvcvo=

а343
Мультимедійний проектор 
АcerC120
Екран настінний 2х1,8м
Ноутбук LenovoIdeaPad
Демонстраційний роздавальний 
матеріал
Ноутбук LenovoIdeaPad: Екран 
14" (1366x768) HDLED, глянцевий 



/ IntelCeleronN2840 (2.16 - 2.58 
ГГц) / RAM 2 ГБ / HDD 500 ГБ / 
IntelHDGraphics / без ОД / LAN / 
Wi-Fi / веб-камера / DOS / 1.9 кг / 
чорний
проекторАcerC120: 16:9; DLP; 
854x480; LED
Рік введення в експлуатацію 2016

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ОК2_силабус_Інозе
мна мова (за 
професійним 

спрямуванням).pdf

LEPrKKZHgc0+Fder
kcXbuHXNROGkwM
CNa0Qk8h3aZ6U=

СТ802
Мультимедійна аудиторія
Проектор Epson EV-W05, 
екран настінний 2,5х1,5м.
демонстраційний  та 
роздавальний матеріал
Рік введення в експлуатацію 2021

Історія України та 
української культури

навчальна 
дисципліна

ОК3 
силабус_Історія 

України та 
української 

культури.pdf

ovg6sW2S/9EGU8fS
MEXZ8Hs2IbDQDeo

V7v33WdTRCmE=

а360
Мультимедійний проектор 
Epson3600, екран настінний 
2,2х1,8м, ноутбук Aser56, 
комп'ютер Pentium G3220 
Ноутбук Acer Aspire 5530G-
703G25Mi15.4 WGA/AMDT; 
Pentium G3220 (2.16 - 2.58 ГГц) / 
RAM 4 ГБ / HDD 500 ГБ / TFT 21,5 
проектор Epson3600: 16:9; DLP; 
854x480; LED
Рік введення в експлуатацію 2015

Філософія навчальна 
дисципліна

ОК4 
силабус_Філософія.

pdf

e5lN+0zytTmWacjph
WaD8V5YM2xz7ZPp

k/g+SpEEzX4=

a335
Мультимедійний проектор 
АcerC120. 
Екран настінний 2 х 1,8м. 
Ноутбук LenovoIdeaPad 100–14 
(80MH001XUA). 
Демонстраційний роздавальний 
матеріал. 
Рік введення в експлуатацію 2017

Вступ в спеціальність навчальна 
дисципліна

ОК6 силабус Вступ 
до 

спеціальності.pdf

WXxFMr1yYYAKPPj
MGzq72WGI49rbV+
bdhE6CWvqJElw=

СТ128

Вища математика навчальна 
дисципліна

ОК7 силабус Вища 
математика.pdf

IftehznmyTOc+D0cF
LkxnYFQEv34gpCPj3

BvtLdgQms=

СТ330
 Мультимедійний проектор 
АcerC120
Екран настінний 2х1,8м
Ноутбук LenovoIdeaPad
Демонстраційний роздавальний 
матеріал
Ноутбук LenovoIdeaPad: Екран 
14" (1366x768) HDLED, глянцевий 
/ IntelCeleronN2840 (2.16 - 2.58 
ГГц) / RAM 2 ГБ / HDD 500 ГБ / 
IntelHDGraphics / без ОД / LAN / 
Wi-Fi / веб-камера / DOS / 1.9 кг / 
чорний
проектор АcerC120: 16:9; DLP; 
854x480; LED
Рік введення в експлуатацію 2015

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

навчальна 
дисципліна

ОК8 силабус Теорія 
ймовірності та 
математична 

статистика.pdf

uvsslLhKTodrLReFw
LjmlrUNJ9qBzvBjJ8

6G7GrTuic=

 СТ330
 Мультимедійний проектор 
АcerC120
Екран настінний 2х1,8м
Ноутбук LenovoIdeaPad
Демонстраційний роздавальний 
матеріал
Ноутбук LenovoIdeaPad: Екран 
14" (1366x768) HDLED, глянцевий 
/ IntelCeleronN2840 (2.16 - 2.58 
ГГц) / RAM 2 ГБ / HDD 500 ГБ / 
IntelHDGraphics / без ОД / LAN / 
Wi-Fi / веб-камера / DOS / 1.9 кг / 
чорний
проектор АcerC120: 16:9; DLP; 
854x480; LED
Рік введення в експлуатацію 2015

Хімія навчальна ОК9 wVh9LeG7bdt/gZoY/ СТ523



дисципліна силабус_Хімія_.pdf hJNh9VQY/FReL3N
48EGhq5eyfg=

Мультимедійний проектор 
АcerC120
Екран настінний 2х1,8м
Ноутбук LenovoIdeaPad
Ноутбук LenovoIdeaPad:
Екран 14" (1366x768) HDLED, 
глянцевий / IntelCeleronN2840 
(2.16 - 2.58 ГГц) / RAM 2 ГБ / HDD 
500 ГБ / IntelHDGraphics / без ОД 
/ LAN / Wi-Fi / веб-камера / DOS / 
1.9 кг / чорний
проектор АcerC120: 16:9; DLP; 
854x480; LED
Рік введення в експлуатацію 2015

Фізика навчальна 
дисципліна

ОК10 силабус 
Фізика.pdf

bqWqzQcdVBl77RIY
vvMMWCH05b/WZi
m5cDDgqGlRmDE=

а210
Мультимедійний проектор,
Panasonic PTLX 300E, 
лабораторні стенди з 
наступним обладнанням: 
маятники, гіроскоп, вольтметри, 
реостат, штангель–
гальванометр, осцилограф, 
індуктивні котушки, 
конденсатори, релаксаційний 
генератор. Мультимедійний 
проектор Panasonic LX300E,
а211
Комп’ютери – 9 шт.: Celeron 1700 
– 3 шт.,
Celeron 850 – 1 шт.,
Celeron 2000 – 1 шт.,
Celeron 700 – 1 шт., Pentium III – 1 
шт.,
AMD Durоn 1,3 Гц – 1 шт.,

Інформатика навчальна 
дисципліна

ОК11 силабус 
Інформатика.pdf

csuXHicMHNGtuO3
AlWTbnr0IxpLNlSjF

WMr/9HuB5Ao=

а228
Комп’ютери – 29 шт.:
Celeron 1000 – 5 шт.,
Celeron 2.4 – 12 шт.,
Celeron G530 – 12 шт.Celeron 1000 
/ RAM 128 mb / HDD 20 ГБ / 
Samsung Sunc Master550 b;
Intel Celeron 2.4 GHz / 1core / 128K 
/ 60W / 400MHz 478-PGA; 
Celeron G530 / RAM 2 ГБ / HDD 
320 ГБ / LG E1942C-BN
Рік введення в експлуатацію 2015

Нарисна геометрія навчальна 
дисципліна

ОК12 
силабус_Нарисна 

геометрія.pdf

AyrgAK23WrOmKeH
arW/GSsA9wrqywXS

htQzzHm8WL4Q=

а228
Комп’ютери – 29 шт.:
Celeron 1000 – 5 шт.,
Celeron 2.4 – 12 шт.,
Celeron G530 – 12 шт.Celeron 1000 
/ RAM 128 mb / HDD 20 ГБ / 
Samsung Sunc Master550 b;
Intel Celeron 2.4 GHz / 1core / 128K 
/ 60W / 400MHz 478-PGA; 
Celeron G530 / RAM 2 ГБ / HDD 
320 ГБ / LG E1942C-BN
Рік введення в експлуатацію 2015

Інженерна графіка навчальна 
дисципліна

ОК13 
силабус_Інженерна 

графіка.pdf

sxxqO5kWUdQ3edM
2V3fwOGj7NPRB8zz

GhfgC8bWXWcc=

а228
Комп’ютери – 29 шт.:
Celeron 1000 – 5 шт.,
Celeron 2.4 – 12 шт.,
Celeron G530 – 12 шт.Celeron 1000 
/ RAM 128 mb / HDD 20 ГБ / 
Samsung Sunc Master550 b;
Intel Celeron 2.4 GHz / 1core / 128K 
/ 60W / 400MHz 478-PGA; 
Celeron G530 / RAM 2 ГБ / HDD 
320 ГБ / LG E1942C-BN
Рік введення в експлуатацію 2015

Основи 
автоматизованого 
проектування машин

навчальна 
дисципліна

ОК14 
силабус_Основи 

автоматизованого 
проектування 

машин.pdf

b8ATBTJvX7xp8Bpo
FUiS+YJLhgwnV0qA

Z+zz6oadujc=

СТ131
Мультимедійний проектор Acer 
model: DNX1132
Рік введення в експлуатацію 
2015;
Комп’ютер: Системний блок 



ПЕОМ
«Скайлайн» E-2200;
Монітор Samsung model: 943NW 
Рік введення в експлуатацію 2015

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

навчальна 
дисципліна

ОК15.1 силабус 
Технологія 

конструкційних 
матеріалів та 

матеріалознавств
о 1.pdf

YRT77LprH1lfIHJN0
zP/SO/XcIeyaxLPrT1

XS8lDh0E=

СТ131
Мультимедійний проектор Acer 
model: DNX1132
Рік введення в експлуатацію 
2015;
Комп’ютер: Системний блок 
ПЕОМ
«Скайлайн» E-2200;
Монітор Samsung model: 943NW 
Рік введення в експлуатацію 2015

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

навчальна 
дисципліна

ОК15.2 силабус 
Технологія 

конструкційних 
матеріалів та 

матеріалознавств
о 2.pdf

xPveKCO/ueT9rTF3
DV16ZQ0e4c9QZqhF

LyLKGlyCkcE=

СТ131
Мультимедійний проектор Acer 
model: DNX1132
Рік введення в експлуатацію 
2015;
Комп’ютер: Системний блок 
ПЕОМ
«Скайлайн» E-2200;
Монітор Samsung model: 943NW 
Рік введення в експлуатацію 2015

Теоретична механіка навчальна 
дисципліна

ОК16 силабус 
Теоретична 
механіка.pdf

e60mHfIFgEv88ic/9
EsDa9xwiX+poyUrzP

2hkVtcSKo=

ГС-503

Опір матеріалів навчальна 
дисципліна

ОК17 силабус Опір 
матеріалів.pdf

GBZfp1AhK4uNanp4
HtQLeI/rfPCtbGljU8

EF+nNSHOc=

а 77

Теорія механізмів і 
машин

навчальна 
дисципліна

ОК18 силабус 
Теорія механізмів і 

машин.pdf

rxpG0QQGJ9lGDQU
HOp+jUleuZ7VSgjqg

W74a3XVvDV4=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

навчальна 
дисципліна

ОК19 
силабус_Взаємозам

інність, 
стандартизація 

та технічні 
вимірювання.pdf

moRJxwWh1whhYhj
o5YzTb54ZztOVHpU

4nzSvd40mA74=

СТ131
Мультимедійний проектор Acer 
model: DNX1132
Рік введення в експлуатацію 
2015;
Комп’ютер: Системний блок 
ПЕОМ
«Скайлайн» E-2200;
Монітор Samsung model: 943NW 
Рік введення в експлуатацію 2015

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

95181 Цубенко 
Валерія 
Леонідівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
університет 

імені І. І. 
Мечникова, рік 

закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 

16 Історія 
України та 
української 
культури

1. Д.іст.н., 07.00.01 
«Історія України», 
(ДД 008427), тема 
дисертації «Військові 
поселення кавалерії 
на території України. 
1817–1867 рр. 
(формування, 
соціально-
економічний 
розвиток, побут)», 
професор кафедри 



доктора наук 
ДД 008427, 

виданий 
01.07.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022850, 
виданий 

10.03.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020492, 
виданий 

30.10.2008, 
Атестат 

професора 
12ПP 009057, 

виданий 
21.11.2013

Українознавства 
(12ПР 009057);
2. стажування2018 р. 
Національний 
університет 
кораблебудування ім. 
адмірала Макарова, 
тема: "Історичний 
аспект підготовки 
фахівців будівельної 
галузі на Півдні 
України"з 20.11.2018 р. 
по 25.12.2018 р., 
сертифікат №000062 
,звіт про проходження 
стажування , наказ 
про направлення 
№744/вк від 
13.11.2018 р. ; наказ 
про проходження 
№829/вк від 
28.12.2018р.;
3.Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов(в 
редакції 2021р.): 
пп.1,4,7,8,10,12,14,19,20
;
Пункт 1:
1. Цубенко В. Л. Місто 
Умань – штаб Києво-
Подільського 
військового поселення 
кавалерії (1837–1857) / 
В. Л. Цубенко // 
Уманська старовина : 
науковий журнал / 
гол. ред. Т. В. Кузнець. 
– Умань : Видавничо-
поліграфічний центр 
«Візаві», 2017. – № 3. 
– С. 100–106.
2. Цубенко В. Л. 
Історико-правові 
аспекти організації 
Південних поселень 
на території України 
(1857–1867) / В. Л. 
Цубенко // Науковий 
вісник Одеського 
національного 
економічного 
університету. – Науки: 
економіка, 
політологія, історія. – 
2018. – № 4 (256). – С. 
217–234.
3. Цубенко В. Л. V 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Збереження 
історичної забудови 
центра Одеси шляхом 
включення до 
Основного Списку 
Всесвітньої Спадщини 
ЮНЕСКО»  – 
продовження нової 
традиції / В. Л. 
Цубенко // 
Інтелігенція і влада. – 
Серія: Історія. – 2018. 
– Випуск 38. – С. 183–
200.
4. Цубенко В. Л. 
«Південь України у 
вітчизняній та 



європейській історії» 
– ІV Міжнародна 
науково-практична 
конференція / В. Л. 
Цубенко // 
Інтелігенція і влада. – 
Серія: Історія. – 2019. 
– Випуск 39. 
5. Цубенко В. Л. Книга 
про феномен 
президентства Л. 
Кучми Рецензія на 
працю Павла 
Гайдуцького «Я 
завжди з Україною! Л. 
Кучма». – Київ : ДКС 
центр, 2018. – 608 с. / 
В. Л. Цубенко // 
Науковий вісник 
Одеського 
національного 
економічного 
університету. – Науки: 
економіка, 
політологія, історія. – 
2019. 
6. Цубенко В. Л., 
Крутій Ю. С. 
Професор Марко 
Григорович Крейн: 
видатний одеський 
математик, людина, 
педагог / В. Л. 
Цубенко, Ю. С.  Крутій 
// Механіка та 
математичні методи : 
науковий журнал. 
2019. Т. 1. Вип 1. С. 7–
16. (наукометрична)
7. Цубенко В. Л. 
Інженерно-
будівельний 
факультет в Одесі: 
створення і напрями 
наукової діяльності. 
Інтелігенція і влада. 
2019. Вип. 41. С.
8. Цубенко В. Л. 
Департамент 
військових поселень – 
центральний орган 
управління військових 
поселень кавалерії в 
Україні (1835–1857) 
Інтелігенція і влада. 
2020. Вип. 42. С. 167-
180.
9. Цубенко В. Л. 
Організаційна штатна 
побудова та 
фінансування 
Департаменту 
військових поселень: 
1835–1857 рр.  
Актуальні питання 
суспільних наук та 
історії медицини». 
Спільний українсько-
румунський  науковий 
журнал. Чернівці. 
2021. № 2. С. (Index 
COPERNICUS value; 
INFOBASE Index; 
MIAR index;  JICindex; 
SRJIF).
Пункт 4:
1. Цубенко В. Л. 
Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
дисципліни «Історія 



України та української 
культури» (для 
студентів денної 
форми навчання). 
Одеса, 2016. 67 с.
2. Цубенко В. Л. 
Методичні вказівки до 
контролю знань 
студентів з 
дисципліни «Історія 
української та 
зарубіжної культури» 
освітнього рівня 
«Бакалавр» галузі 
знань 19 «Архітектура 
та будівництво». – 
Одеса, 2018. 30 с. 
3. Цубенко В. Л. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни «Історія 
України та української 
культури» для 
виконання 
індивідуальних 
завдань (для 
здобувачів усіх 
галузей знань заочної 
форми навчання) / 
автор-укладач В. Л. 
Цубенко. Одеса, 2020. 
44 с.
Пункт 7:
1. Виступ офіційним 
опонентом на 
дисертацію 
Скрипника Анатолія 
Юрійовича на тему: 
«Вплив російської 
військової присутності 
у Правобережній 
Україні на 
інкорпорацію регіону 
наприкінці XVIII – 
середини 60-х рр. ХІХ 
ст.» подану на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
історичних наук зі 
спеціальності 07.00.01 
– історія України 
(вересень 2017 р.).
2. Виступ офіційним 
опонентом на 
дисертацію Фесенко 
Анжеліки Артурівни 
на тему: «Внесок 
Почесних громадян 
Півдня України у 
розвиток регіону 
другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст.», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата історичних 
наук за спеціальністю 
07.00.01 – історія 
України (травень, 
2018 р.).
Пункт 8:
1.Організатор, член 
наукового комітету І і 
ІІ (2015 р.), ІІІ і IV 
(2016 р.) Міжнародних 
науково-практичних 
конференцій 
«Збереження 
історичної забудови 
центра Одеси шляхом 
включення до 
основного Списку 



всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО» на базі 
управління з питань 
охорони об’єктів 
культурної спадщини 
Одеської міської ради.
2. Співголова 
організаційного 
комітету ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Південь 
України у вітчизняній 
та європейській 
історії» (2018).
3. Співголова 
організаційного 
комітету V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Південь 
України у вітчизняній 
та європейській 
історії» (2020).
4. Включено до складу 
редакційної ради 
наукового фахового 
видання «Інтелігенція 
і влада» включеного 
до Міжнародної 
наукометричної бази 
«Google Scholar», 
російський індекс 
наукового цитування 
(РІНЦ); 
бібліографічна база 
даних Slavic 
Humanities Index; 
загальнодержавна 
база даних «Україніка 
наукова» 
(реферативний 
журнал «Джерело»).
5. Голова наукового 
комітету ІІ, ІІІ, ІV, V 
студентської наукової 
конференції 
«Культурна спадщина 
Європи і України:  
історія, охорона і 
сучасний стан», 
присвячену Дню 
Європи в Україні (2018 
р., 2019 р., 2020 р., 
2021 р.).
Пункт 10:
1. Організація та 
участь у IV 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції 
«Збереження 
історичної забудови 
центра Одеси шляхом 
включення до 
основного Cписку 
всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО», 14–16 
грудня 2016 року, 
Одеса.
2. Організація і 
підготовка доповіді 
студентки в 
міжнародному проекті 
IV international 
scientific - practical 
conference 
«Preservation of 
historic buildings in the 
central part of Odessa 
via inscribing in the 



UNESCO World 
Heritage List» 
(December 14–16, 2016 
Odessa, Ukraine) (1 
доповідь).
3. Організація та 
участь у засіданні 
круглого столу 
«Архітектурно-
містобудівна 
концепція розвитку 
історичного центру 
міста Одеси»; 14 
грудня 2016, Одеса.
4. Організація та 
участь ІІ студентської 
наукової конференції 
«Культурна спадщина 
Європи і України:  
історія, охорона і 
сучасний стан», 
присвячена Дню 
Європи в Україні, 18–
19 травня 2018 р.   
5. Організація та 
участь у VІ 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції «Південь 
України у вітчизняній 
та європейській 
історії», 13–14 вересня 
2018 року, Одеса.
6. Організація та 
участь у V 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції «Південь 
України у вітчизняній 
та європейській 
історії», 17–18 вересня 
2020 року, Одеса.
7. Організація та 
участь V студентської 
наукової онлайн 
конференції 
«Культурна спадщина 
Європи і України:  
історія, охорона і 
сучасний стан», 
присвячена Дню 
Європи в Україні, 25 
травня 2021 р.   
Пункт 12:
1 Цубенко В. Л. 
Правове регулювання 
збереження історико-
архітектурної 
спадщини: 
англійський досвід /  
В. Л. Цубенко // 
Збірник тез доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасне 
місто – проблеми та їх 
вирішення». – Одеса, 
2017. – С. 41–43.
2. Цубенко В. Л. V 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Збереження 
історичної забудови 
центра Одеси шляхом 
включення до 
основного списку 
Всесвітньої Спадщини 
ЮНЕСКО» – 
продовження нової 
традиції / В. Л. 



Цубенко // 
Інтеліганція і влада. – 
2018. – Вип. 38. – С. 
183–200.
3. Цубенко В. Л. 
Перше (Старе) 
Одеське кладовище: 
історіографія 
проблеми / В. Л. 
Цубенко // 
Аркасівські читання: 
історична наука на 
сучасному етапі 
розвитку української 
державності. 
Матеріали ІХ 
Міжнародної наукової 
конференції (10–11 
травня 2019 р.). – 
Миколаїв: МНУ імені 
В.О. Сухомлинського, 
2019. – С. 127–129.
4. Цубенко В. Л. 
Історичний аспект 
підготовки фахівців 
будівельної галузі на 
Півдні України (у 
другій половині ХІХ – 
на початку ХХ 
століття) / В. Л. 
Цубенко // Південь 
України у вітчизняній 
та європейській історії 
: матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції : [зб. 
наук. праць] (13–14 
верес. 2018 р., м. 
Одеса) / ред. кол. : В. 
Л. Цубенко (гол. ред.), 
Остапенко П. В., 
Хмарський В. М. [та 
ін.]. – Одеса : 
Екологія, 2018. – С. 
40–47.
5. Цубенко В. Л. 
Система вищої освіти 
в сучасній Україні: 
глобальні виклики, 
проблеми, тенденції 
// «Передові освітні 
практики: Україна, 
Європа, Світ : збірник 
тез міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Передові освітні 
практики: Україна, 
Європа, Світ», 16–17 
листопада 2019 р. 
2019. К. : Педагогічна 
думка, 2019. С. 186–
190.
6. Цубенко В. Л. 
Осадчий В. С. 
Компетентнісний 
підхід як фактор 
забезпечення якості 
вищої освіти // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців». 
Конференція – ХХV. 
27 травня 2020 р. 
Частина 1. Одеса. С. 
65–67.
7. Цубенко В. Л. До 



питання про 
включення 
конфіскованих 
маєтків учасників 
Польського повстання 
1830–1831 рр. до 
складу Києво-
Подільського 
військового поселення 
кавалерії у 1836 р. // 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції «Україна 
– Польща: стратегічне 
партнерство в системі 
геополітичних 
координат». 14–15 
травня 2020, м. Київ.
8. Цубенко В.Л.  
Специфіка соціо-
демографічної 
структури населення  
Новоросійського 
військового поселення 
кавалерії (1817–1857 
рр.). За сонячним 
годинником Кліо. 
Бачинська Олена 
Анатоліївна: 
матеріали до 
бібліографії. Студії на 
пошану наукового 
керівника З нагоди 
30-річчя наукової 
діяльності та ювілею з 
дня народження). 
Одеса: ФОП 
Бондаренко М.О., 
2021. С. 243-250.
Пункт 14:
1. Керівництво 
підготовкою студентів 
до участі у XVІ 
Загальнонацiонально
му конкурсі 
«Українська мова – 
мова єднання»: 
1.2. Диплом, Лауреат 
ХІХ 
Загальнонацiональног
о конкурсу 
«Українська мова – 
мова єднання» (27–29 
серпня 2018 р.) в 
номінації «Первоцвіт» 
– Бахтов Олексій (АХІ) 
– за твір «Гори»; 
1.3. Диплом, Лауреат 
ХІХ 
Загальнонацiональног
о конкурсу 
«Українська мова – 
мова єднання» (27–29 
серпня 2018 р.) в 
номінації «Пошук. 
Істина. Наука» – 
Козаченко Каріна 
(АХІ) – за наукову 
доповідь «Об’єкти 
світової спадщини 
ЮНЕСКО в Іспанії».
1.4. Диплом, Лауреат 
ХІХ 
Загальнонацiональног
о конкурсу 
«Українська мова – 
мова єднання» (27–29 
серпня 2018 р.) в 
номінації «Пошук. 
Істина. Наука» – Крук 



Марія (АХІ) – за 
наукову доповідь 
«Культурний спадок 
Італії».
«Об’єкти світової 
спадщини ЮНЕСКО в 
Іспанії».
1.5. Диплом, Лауреат 
ХІХ 
Загальнонацiональног
о конкурсу 
«Українська мова – 
мова єднання» (27–29 
серпня 2018 р.) в 
номінації «Пошук. 
Істина. Наука» – 
Чистяков Артем (ІБІ) 
– за наукову доповідь 
«Збереження 
історичного вигляду 
міста в швидкому 
розвитку 
урбаністичного 
стилю».
1.6. Диплом, Лауреат 
ХІХ 
Загальнонацiональног
о конкурсу 
«Українська мова – 
мова єднання» (27–29 
серпня 2018 р.) в 
номінації «Пошук. 
Істина. Наука» – 
Щеткіна Анна (АХІ) – 
за наукову доповідь 
«Культурний спадок 
Італії».
1.7. Гондзя Д. Диплом, 
Лауреат ХХІ 
Загальнонацiональног
о конкурсу 
«Українська мова – 
мова єднання» у 
номінації «Пошук. 
Істина. Наука» – за 
наукову доповідь-
презентацію 
«Літературно-
меморіальний 
будинок-музей Т. 
Шевченка в Києві» (м. 
Одеса, 27–29 серпня 
2020 р.). 
 1.8. Залогіна А., 
Леоненко М. Диплом, 
Лауреат ХХІ 
Загальнонацiональног
о конкурсу 
«Українська мова – 
мова єднання» у 
номінації «Пошук. 
Істина. Наука» – за 
наукову доповідь-
презентацію 
«Культурні об’єкти 
ЮНЕСКО, що 
знаходяться під 
загрозою зникнення» 
(м. Одеса, 27–29 
серпня 2020 р.).
1.9. Калинка В. 
Диплом, Лауреат ХХІ 
Загальнонацiональног
о конкурсу 
«Українська мова – 
мова єднання» у 
номінації «Пошук. 
Істина. Наука» – за 
наукову доповідь-
презентацію 
«Культурна спадщина 



України та її 
збереження» (м. 
Одеса, 27–29 серпня 
2020 р.) 
1.10. Лісова Г.  
Диплом, Лауреат ХХІ 
Загальнонацiональног
о конкурсу 
«Українська мова – 
мова єднання» у 
номінації «Пошук. 
Істина. Наука» – за 
наукову доповідь-
презентацію 
«Ансамбль 
історичного центру 
Львова» (м. Одеса, 27–
29 серпня 2020 р.) 
 1.11. Медведцька Г.  
Лауреат ХХІ 
Загальнонацiональног
о конкурсу 
«Українська мова – 
мова єднання» у 
номінації «Пошук. 
Істина. Наука» – за 
наукову доповідь-
презентацію «Деякі 
особливості 
збереження 
історичного центру 
Одеси як культурної 
спадщини» (м. Одеса, 
27–29 серпня 2020 р.) 
 1.12. Залогіна А. 
(диплом Лауреата) 
Лауреат ХХІ 
Загальнонацiональног
о конкурсу 
«Українська мова – 
мова єднання» у 
номінації «Первоцвіт» 
– за новелу «Молитва 
любви» (м. Одеса, 27–
29 серпня 2020 р.) 
 1.13. Леоненко М. 
(диплом Лауреата) 
Лауреат ХХІ 
Загальнонацiональног
о конкурсу 
«Українська мова – 
мова єднання»  у 
номінації «Первоцвіт» 
– за добірку поезій 
«Вже час!» (м. Одеса, 
27–29 серпня 2020 р.).
1.14. Керівництво 
наукової роботою 
студента АХІ Бахтова 
О. А. і підготовка 
доповіді на тему 
«Світова спадщина 
ЮНЕСКО: шляхи та 
перспективи розвитку 
ціннісного потенціалу 
пам’яток України», 
виступ із доповіддю на 
ІV Міжнародній 
науково-практичній 
конференції «Південь 
України у вітчизняній 
та європейській 
історії», 13–14 вересня 
2018 р. м. Одеса 
(сертифікат, 
програма).
1.15. Керівництво 
наукової роботою 
магістра ІБІ 
Чистякова А. О. і 
підготовка доповіді на 



тему «Українсько-
польські паралелі: 
Симон Петлюра і 
Юзеф Пілсудський», 
виступ із доповіддю на 
ІV Міжнародній 
науково-практичній 
конференції «Південь 
України у вітчизняній 
та європейській 
історії», 13–14 вересня 
2018 р. м. Одеса 
(сертифікат, 
програма).
1.16. Керівництво 
наукової роботою 
студента АХІ Бахтова 
О. А. і підготовкою 
наукової публікації на 
тему «М. Г. Крейн – як 
представник 
української технічної 
інтелігенції (1907–
1989)», участь і виступ 
із доповіддю на XХІІ 
Міжвузівській 
студентській науково-
практичній 
конференції  
«Україна: історія, 
культура, пам’ять», 
Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського», 6–7 
грудня 2018 р., м. Київ 
(сертифікат, 
програма).
1.17. Керівництво 
наукової роботою 
студентки АХІ 
Лавреньєвої А. і 
підготовкою наукової 
статті, виступ із 
доповіддю на тему 
«Ліберальні ідеї 
Миколи Костомарова 
у контексті 
українського 
національного 
відродження XIX ст.» 
на Всеукраїнській 
студентській науково-
практичній 
конференції 
«Проблеми соціально-
гуманітарних наук», 
Миколаїв, 7 грудня 
2018 р. Національний 
університет 
кораблебудування 
імені адмірала 
Макарова (програма, 
сертифікат, збірник).
1.18. Керівництво 
науковою роботою 
студента ІБІ Власова 
С. В. Участь у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни «Історія 
України» для 
студентів всіх закладів 
вищої освіти України 
(27–29 березня 2019 
р.) на базі 
Житомирського 
державного 



університету імені 
Івана Франка 
(сертифікат).
1.19. Наукове 
керівництво, 
підготовка доповіді-
презентації на ІV 
студентську наукову 
конференцію 
«Культурна спадщина 
Європи і України:  
історія, охорона і 
сучасний стан», 
присвячену Дню 
Європи в Україні: 1. 
Залогіна А., Леоненко 
М. «Об’єкти світової 
спадщини ЮНЕСКО в 
Україні» (студенти 
АХІ); 2. Фомін М. 
«Всеєвропейська 
стратегія збереження 
культурно-історичної 
спадщини України» 
(студент ІБІ); 3. 
Капустянська С. 
«Шедеври світової 
спадщини ЮНЕСКО в 
Італії» (студентка 
АХІ); 4. Лисогора В. 
«Захист об’єктів 
культурної спадщини 
Італії» (студент ІГБ та 
ЦІ); 5. Бахтов О. 
«Історико-культурне 
надбання Іспанії» 
(студент АХІ);  6. 
Лаврентьєва А. 
«Європейський та 
український досвід 
збереження 
культурної спадщини» 
(студентка АХІ) 
(Сертифікати і 
програми).
1.20. Наукове 
керівництво, 
підготовка доповіді-
презентації на ІІІ 
студентську наукову 
конференцію 
«Культурна спадщина 
Європи і України:  
історія, охорона і 
сучасний стан», 
присвячену Дню 
Європи в Україні: 1. 
Залогіна А., Леоненко 
М. «Культурні об’єкти 
ЮНЕСКО, що 
знаходяться під 
загрозою зникнення» 
(студенти АХІ); 2. 
Савастру М. 
«Діяльність ЮНЕСКО 
у збереженні світової 
культурної спадщини» 
(студентка АХІ); 3. 
Беседіна А. 
«Культурна спадщина 
Великої Британії» 
(студентка АХІ);
1.21. Наукове 
керівництво, 
підготовка доповіді-
презентації на ІV 
студентську наукову 
конференцію Калинка 
В. «Культурна 
спадщина України та 
її збереження» 



(студентка АХІ); 5. 
Кісєєва  О. «Історико-
культурне надбання 
Італії» (студент АХІ); 
6. Бершадська А. 
«Проблема 
збереження 
архітектурної 
спадщини історичного 
центру Одеси» 
(студентка ІБІ); 7. 
Гондзя Д. 
«Літературно-
меморіальний 
будинок-музей Т. 
Шевченка в Києві» 
(студент АХІ) 
(Програма, 
сертифікати).
1.22. Наукове 
керівництво, 
підготовка доповіді-
презентації на V 
студентську наукову 
конференцію 
««Культурна 
спадщина Європи і 
України: історія, 
охорона і сучасний 
стан» (до Дня Європи 
в Україні) (25 травня 
2021 р.): Залогіна А. 
«Європейська 
неоготика в 
архітектурі Одеси»; 
Леоненко М. «Історія 
світової архітектури на 
прикладах покинутих 
будівель України»; 
Трофим Д. 
РЕЗИДЕНЦІЯ 
митрополитів 
Буковини і Далмації»; 
Курилович К. 
«Тенденції церковної 
архітектури 
української діаспори»; 
Боброва Л. «Вплив 
західноєвропейських 
соціокультурних 
процесів на розвиток 
культури України»; 
Дєткова Н. 
«Кам’янець-
Подiльська фортеця – 
перлина поділля: 
охоронний аспект»
2. Наукове 
керівництво, 
підготовка статтей 
студентів: 1. Залогіна 
А. С. Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури:віхи 
історії (до 90-річчя 
заснування) // 
Драгоманівські 
історичні студії: зб. 
наук. праць молодих 
істори-ків / відп. ред. і 
упор. О. В. Потильчак: 
кафедра 
джерелознавства та 
спеціальних 
історичних дисциплін; 
історичний ф-т; Нац. 
пед. ун-т імені М. П. 
Драгоманова. Київ-
Ніжин: Видавець 
Лисенко М. М., 2020. 



Вип. 5 (9). С. 373–376; 
.2. Леоненко М. С. До 
питання про 
молодіжні 
субкультури в Україні: 
особливості 
нонконформізму // 
Драгоманівські 
історичні студії: зб. 
наук. праць молодих 
істори-ків / відп. ред. і 
упор. О. В. Потильчак: 
кафедра 
джерелознавства та 
спеціальних 
історичних дисциплін; 
історичний ф-т; Нац. 
пед. ун-т імені М. П. 
Драгоманова. Київ-
Ніжин: Видавець 
Лисенко М. М., 2020. 
Вип. 5 (9). С. 261–263; 
3. Зайцева Є. С. До 
питання про 
суспільно-політичні 
погляди Лесі Українки 
у контексті 
українського 
національного 
відродження // 
Драгоманівські 
історичні студії: зб. 
наук. праць молодих 
істори-ків / відп. ред. і 
упор. О. В. Потильчак: 
кафедра 
джерелознавства та 
спеціальних 
історичних дисциплін; 
історичний ф-т; Нац. 
пед. ун-т імені М. П. 
Драгоманова. Київ-
Ніжин: Видавець 
Лисенко М. М., 2020. 
Вип. 5 (9). С. 82–84; 
Залогіна А. С. Внесок 
видатного хіміка 
Бурксера Євгена 
Самійловича у 
розвиток науки 
Півдня України // 
Драгоманівські 
історичні студії: зб. 
наук. праць молодих 
істориків / відп. ред. і 
упор. О. В. Потильчак: 
кафедра 
джерелознавства та 
спеціальних 
історичних дисциплін; 
історичний ф-т; Нац. 
пед. ун-т імені М. П. 
Драгоманова. Київ-
Ніжин: Видавець 
Лисенко М. М., 2021. 
Вип. 6 (10); Леоненко 
М. С. Невідомі 
сторінки історії Одеси: 
Деволанівський узвіз 
// Драгоманівські 
історичні студії: зб. 
наук. праць молодих 
істориків / відп. ред. і 
упор. О. В. Потильчак: 
кафедра 
джерелознавства та 
спеціальних 
історичних дисциплін; 
історичний ф-т; Нац. 
пед. ун-т імені М. П. 
Драгоманова. Київ-



Ніжин: Видавець 
Лисенко М. М., 2021. 
Вип. 6 (10) (є 
програма, збірник).
Пункт 19:
1. Член Національної 
спілки журналістів 
України.
2. Член спілки 
краєзнавців України 
(Почесний 
краєзнавець України), 
свідоцтво.
Пункт 20:
1.Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю з 2004 
р.  
4.Посилання на 
профілі:
4.1. GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=wrCjvJYA
AAAJ

310881 Целікова 
Аліна 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Одеська 
державна 
академія 

будівництва та 
архітектури, 

рік закінчення: 
2015, 

спеціальність: 
7.06010101 

промислове і 
цивільне 

будівництво, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 059910, 

виданий 
15.04.2021

6 Загальний курс 
будівельної 
техніки

1. к.т.н., 05.23.01 
«Будівельні 
конструкції, будівлі та 
споруди», тема 
дисертації «Несуча 
здатність бетонних 
балкових конструкцій, 
армованих 
базальтопластикою 
арматурою», (ДК № 
059910);
2. курси підвищення 
кваліфікації на курсах: 
Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладача (60 годин);
3.Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,4,11,12,14,19;
Пункт 1:
1). V. Karpiuk, Study of 
strength, deformability 
property and crack 
resistance of beams 
with BFRP / V.  
Karpiuk, A.  Tselikova, 
A. Khudobych, I. 
Karpiuk, A. Kostyuk // 
Eastern – European 
Journal of Enterprise 
technologies. – 2020. - 
Vol. № 4/7(106). - pp. 
42 - 53. ISSN Print 
1729-3774 and ISSN 
Online 1729-4061. 
2). Дорофєєв, В. С. 
Вплив технологічної 
пошкодженості 
матеріалу на 
напружено – 
деформований стан 
згинальних 
залізобетонних 
елементів [Текст] / 
В.С. Дорофєєв, А.С. 
Зінченко, А.С. 
Целікова // Вісник 
Львівського 
національного 



аграрного 
університету : зб. наук. 
пр. - Львів : ЛНАУ,  
2017. - № 18. – С. 75–
82.
3). Карпюк, В. М. 
Совершенствование 
деформационной 
модели расчета 
изгибаемых 
внецентренно 
растянутых 
железобетонных 
балок [Текст] / В. М. 
Карпюк, Н.Н. Петров, 
А.С. Целикова //  
Ресурсоекономні 
матеріали, 
конструкцій, будівлі та 
споруди : зб. наук. пр. 
– Рівне : НУВГП, 2018. 
– № 36.  – С. 108–113.
   4). Муравйова, І. О. 
Креативна педагогіка 
як іноваційна галузь 
розвитку креативності 
учня [Текст] / І. О. 
Муравйова, А.С. 
Целікова // 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах : зб. наук. пр. 
– Запоріжжя, 2020. – 
№ 70, Т.3. – С. 135–
139. – ISSN 1992–5786 
(інд. Іndex 
Copernicus).
5). Karpiuk, I.  
Comparative analysis of 
research and calculated 
values of bearing 
capacity of reinforced 
concrete and basalt 
concrete beams 
according to 
recommendations of 
national design 
standards [Текст] / I.   
Karpiuk, V. Karpiuk, E. 
Klimenko, A. Tselikova, 
A. Khudobych // 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури : зб. наук. 
пр. – Одеса: ОДАБА, 
2020. – № 80, 
вересень 2020. – С. 
43–49. – ISSN 2415–
377Х (інд. Іndex 
Copernicus)
6). Карпюк, В. М. 
Моделювання 
напружено – 
деформованого стану 
базальтобетонних 
балок [Текст] / В. 
Карпюк, І. Карпюк, А. 
Целікова, В. Малахов, 
А. Худобич // Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : зб. наук. 
пр. - Львів : ЛНАУ,  
2020. - № 21. – С. 9–
14.
7). Karpiuk, I.  Design 
modeks of the bearing 



capacity of the support 
sections of basalt-
concrete beam 
structures [Текст] / I. 
A.  Karpiuk, A.S. 
Tselikova,V.M. Karpiuk, 
A.A. Khudobych, D.S. 
Korchevnyi, V.G.  
Kravchuk // Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури : зб. 
наук. пр. – Одеса: 
ОДАБА, 2021. – № 82, 
березень 2021. – С. 27–
36. – ISSN 2415–377Х 
(інд. Іndex Copernicus)
Пункт 4:
1.) Мацей, Р.О. 
Будівельна техніка 
«Розробка грунту 
суцільного котловану 
одноковшевими 
механічними 
екскаваторами з 
прямою лопатою 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
за спеціалізацією 
«Промислове та 
цивільне 
будівництво») / Р.О. 
Мацей, А.С. Целікова ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2017. – 84  с.
2.) Мацей, Р.О. 
Двигуни внутрішнього 
згоряння, тепловий і 
динамічний 
розрахунок [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсового 
проектування) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки магістрів із 
галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту») 
/ Р.О. Мацей, А.С. 
Целікова ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - Одеса, 
2017. - 100 с.
3.) Мацей, Р.О. 
Автотранспортні 
засоби ч.II двигуни 
внутрішнього 



згоряння [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту») 
/ Р.О. Мацей, А.С. 
Целікова ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - Одеса, 
2018. - 41 с.
4.) Мацей, Р.О. 
Комп’ютерні 
технології в наукових і 
інженерних 
розрахунках [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
розрахункової роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки магістрів із 
галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту») 
/ Р.О. Мацей, О.О. 
Жданов, А.С. Целікова 
; Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2018. - 97 с.
5.) Муравйова, І.О. 
Будівельна техніка 1 
(Загальний курс) 
[Текст] : конспект 
лекцій для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо – 
професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» / 
І.О. Мурайова, А.С.  
Целікова ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - Одеса, 
2020. - 134 с.



6.) Волобуєва, Т.В. 
Вступ до спеціальності 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
практичних занять) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту») 
/ Т.В. Волобуєва,  А.С. 
Целікова ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - Одеса, 
2020. - 23 с.
7.) Муравйова, І.О. 
Будівельна техніка 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
практичних занять) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 19 –  
«Архітектура та 
будівництво» за 
спеціальністю 192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» / 
І.О.  Муравйова, А.С. 
Целікова, І.Г. Болокан 
; Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2020. – 51  с.
8.) Волобуєва, Т.В. 
Взаємодія видів 
транспорту [Текст] : 
конспект лекцій для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо – 
професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» із галузі 
знань 27 – 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 – 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота, А.С.  Целікова 
; Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2021. - 184 с.
9.) Волобуєва, Т.В. 
Міжнародні 
перевезення [Текст] : 
метод. рекомендації 



(до виконання 
практичних занять) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо – 
професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» із галузі 
знань 27 – 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 – 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / Т.В. 
Волобуєва, І.О.  
Муравйова, А.С.  
Целікова ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - Одеса, 
2021. - 53 с.
Пункт 11:
1). З 2016 по 2018 рк 
здійснювала наукові 
консультації в ТОВ 
«Екстер’єр - дизайн» 
при розробці 
проектних рішень та 
технічної 
документвації.
Пункт 12:
1). Целікова, А.С. 
Використання 
поновлювальних 
джерел енергії на 
сільских територіях 
України [Текст] / А. С.  
Целікова // Актуальні 
проблеми енерго–
ресурсозбереження та 
екології : мареріали 
міжнародної наук.–
тех. конф.  (Одеса, 10–
11 жовтня 2017 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2017. – С. 58.
2). Карпюк, В. М. 
Трещиностойкость 
изгибаемых 
внецентренно 
растянутых 
железобетонных 
балок [Текст] / В. М.  
Карпюк, Н.Н. Петров,  
А. С.  Целикова // 
Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів і 
конструкцій : зб. тез 
доповідей 
міжнародної конф. 
(Одеса, 11–13 квітня 
2018р.) / Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса, 
2018. – С. 55–57.
3). Муравйова, І.О. 
Дидактичні 
можливості 
комп’ютерного 



моделювання в 
процесі проведення 
лекційних та 
лабораторних занять 
кафедрою 
машинобудування 
[Текст] / І.О. 
Муравйова, А. С.  
Целікова // 
Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали XXIII 
міжнародної наук.–
метод. конф. (Одеса, 
19 - 20 квітня 2018 р.) 
/ Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2018. – Ч. 2. -  
С. 120-122.
4). Танасийчук, В.А. 
Проблемы 
реконструкции жилых 
зданий [Текст] / В. А. 
Танасийчук, А.С.  
Целикова, О.А.  Чуб // 
Сучасні проблеми та 
перспективні 
напрямки 
інноваційного 
розвитку міста : зб. тез 
доповідей 
міжнародної наук.–
практ. конф. (Одеса, 11 
- 12 квітня 2019 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2019. – С. 89–
90.
5). Муравйова, И.А. 
Электронные пособия 
для обучения 
студентов [Текст] / 
И.А. Муравйова, А.С.  
Целикова, В.А. 
Танасийчук // 
Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХІІІ 
міжнародної наук.-
метод. конф. (Одеса, 
18 - 19 квітня 2019 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва і 
архітектури. –  Одеса,  
2019. – Ч. 2.  - С. 94-95.
6). Карпюк, В.М. 
Современная 
арматура для 
обычного 
железобетона [Текст] / 
В. М.  Карпюк, А.С.  
Целикова,  А. А.  
Худобич // 
Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів та 
конструкцій : зб. тез 
міжнародної наук. 
конф. (Одеса, 23–24 
квітня 2019 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2019. – С. 50–
52.
7). Карпюк, В.М. 



Переваги конструкцій 
з неметалевою 
композитною 
арматурою [Текст] / В. 
М.  Карпюк, А.С. 
Целікова,  А. О.  
Худобич // 75-а 
науково–технічна 
конференція 
професорсько–
викладацького складу 
академії : тези 
доповідей 75-ї наук.–
тех. конф. 
професорсько–
викладацького складу 
академії  (Одеса, 16 - 
17 травня 2019 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2019. – С. 87.
8). Карпюк, В.М. 
Розрахунок бетонних 
конструкцій, 
армованих 
неметалевою 
композитною 
арматурою (НКА), за 
національними 
нормами 
проектування [Текст] / 
В.М.  Карпюк,  А. О.  
Худобич, А.С.  
Целікова // 75-а 
науково–технічна 
конференція 
професорсько–
викладацького складу 
академії : тези 
доповідей 75-ї наук.–
тех. конф. 
професорсько–
викладацького складу 
академії (Одеса, 16 - 17 
травня 2019 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2019. – С. 75.
9). Худобич, А.О. 
Техніко-економічне 
обгрунтування 
застосування 
базальтопластикової 
арматури в 
гідротехнічному 
будівництві на 
прикладі конструкцій 
сухого доку [Текст] /  
А. О.  Худобич, А.С.  
Целікова, В. М.  
Карпюк // 
Гідротехнічне і 
транспортне 
будівництво : збірник 
тез міжнародної наук.-
тех. конф. (Одеса, 30 
травня 2019 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2019. – С. 126–
128.
10). Целикова, А.С. 
Применение 
неметаллической 
арматуры для 
дорожных покрытий 
[Текст] / А.С.  
Целикова, А.А.  



Худобич, В.М.  
Карпюк // 
Гідротехнічне і 
транспортне 
будівництво : збірник 
тез міжнародної наук.-
тех. конф. (Одеса, 30 
травня 2019 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2019. – С. 129–
131.
11). Танасийчук, В.А. 
Понятие 
“реконструкции” и ее 
виды [Текст] / В. А. 
Танасийчук, О. А. Чуб, 
А.Д.  Гормах, А. С. 
Целикова // 
Експлуатація та 
реконструкція 
будівель і споруд : тези 
доповідей III 
міжнародної конф. 
(Одеса, 26–28 вересня 
2019 р.) / Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса, 
2019. – С. 148.
12). Целікова, А.С. 
Особливості 
утворення 
нормальних та 
похилих тріщин у 
базальтобетонних 
балкових конструкціях 
[Текст] / А.С. 
Целікова, А.О. 
Худобич, В.М. 
Карпюк, І.А. Карпюк 
// Актуальні проблеми 
інженерної механіки : 
тези доповідей VІІ 
Міжнародної наук.-
практ. конф. (Одеса, 
12-15 травня 2020 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва і 
архітектури. –  Одеса,  
2020 р., - С. 360-361.
13). Целікова, А.С.  
Дослідження несучої 
здатності 
базальтобетонних 
балкових конструкцій 
[Текст] / А.С. 
Целікова, В.М. 
Карпюк, І.А. Карпюк 
// 76-а науково–
технічна конференція 
професорсько–
викладацького складу 
академії : тези 
доповідей 76-ї наук.–
тех. конф. 
професорсько–
викладацького складу 
академії (Одеса, 21-22 
травня 2020 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва і 
архітектури. –  Одеса,  
2020 р., - С. 88.
14). Муравйова, І.О. 
Креативна педагогіка 
як наука і навчальна 
дисципліна [Текст] / 
І.О.  Муравйова, А.С.  
Целікова, В.О. 



Танасійчук // 
Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХV 
міжнародної наук.-
метод. конф. (Одеса, 
27 травня 2020 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва і 
архітектури, 2020. – Ч 
.1. - С. 41-42.
15). Карпюк, В.М.  
Дослідження міцності, 
деформативності та 
тріщиностійкості 
балок, армованих 
базальтопластиковою 
арматурою [Текст] / 
В.М. Карпюк, І.А. 
Карпюк, А.С. 
Целікова, А.О.  
Худобич // Проблеми 
та перспективи 
розвитку будівельного 
комплексу м. Одеси: 
збірка тез доповідей 
III всеукраїнська 
науково–практична 
конференція 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси» 
(Одеса, 17-18 грудня 
2020 р.) / Одеська 
державна академія 
будівництва і 
архітектури. –  Одеса,  
2020 р., - С. 140.
16). Волобуєва, Т.В. 
Диференціація і 
періодизація в 
сучасній освіті [Текст] 
/ Т.В. Волобуєва, І.О.  
Муравйова, А.С.  
Целікова, І.Г. Болокан 
// Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХVI 
міжнародної наук.-
метод. конф. (Одеса, 
22 квітня 2021 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва і 
архітектури, 2021. – Ч 
.1. - С. 24.
Пункт 14:
Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
залізобетонних 
конструкцій та 
транспортних споруд. 
Наказ № 221/од. від 
23.11.2018 р.
Пункт 19:
1). Участь у 
Всеукраїнському 
методичному 
об’єднанні викладачів 
за спеціальністю 
«транспортні 
технології». 
Сертифікат № 133 від 
19.11.20.
4. Посилання та 
профілі:
4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&autho



rId=57220050349 
4.2. GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=5Z2KeZIA
AAAJ   
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6 Дорожні 
машини

1. к.т.н., 05.23.01 
«Будівельні 
конструкції, будівлі та 
споруди», тема 
дисертації «Несуча 
здатність бетонних 
балкових конструкцій, 
армованих 
базальтопластикою 
арматурою», (ДК № 
059910);
2. курси підвищення 
кваліфікації на курсах: 
Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладача (60 годин);
3.Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,4,11,12,14,19;
Пункт 1:
1). V. Karpiuk, Study of 
strength, deformability 
property and crack 
resistance of beams 
with BFRP / V.  
Karpiuk, A.  Tselikova, 
A. Khudobych, I. 
Karpiuk, A. Kostyuk // 
Eastern – European 
Journal of Enterprise 
technologies. – 2020. - 
Vol. № 4/7(106). - pp. 
42 - 53. ISSN Print 
1729-3774 and ISSN 
Online 1729-4061. 
2). Дорофєєв, В. С. 
Вплив технологічної 
пошкодженості 
матеріалу на 
напружено – 
деформований стан 
згинальних 
залізобетонних 
елементів [Текст] / 
В.С. Дорофєєв, А.С. 
Зінченко, А.С. 
Целікова // Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : зб. наук. 
пр. - Львів : ЛНАУ,  
2017. - № 18. – С. 75–
82.
3). Карпюк, В. М. 
Совершенствование 
деформационной 
модели расчета 
изгибаемых 
внецентренно 
растянутых 
железобетонных 
балок [Текст] / В. М. 
Карпюк, Н.Н. Петров, 
А.С. Целикова //  
Ресурсоекономні 
матеріали, 
конструкцій, будівлі та 
споруди : зб. наук. пр. 



– Рівне : НУВГП, 2018. 
– № 36.  – С. 108–113.
   4). Муравйова, І. О. 
Креативна педагогіка 
як іноваційна галузь 
розвитку креативності 
учня [Текст] / І. О. 
Муравйова, А.С. 
Целікова // 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах : зб. наук. пр. 
– Запоріжжя, 2020. – 
№ 70, Т.3. – С. 135–
139. – ISSN 1992–5786 
(інд. Іndex 
Copernicus).
5). Karpiuk, I.  
Comparative analysis of 
research and calculated 
values of bearing 
capacity of reinforced 
concrete and basalt 
concrete beams 
according to 
recommendations of 
national design 
standards [Текст] / I.   
Karpiuk, V. Karpiuk, E. 
Klimenko, A. Tselikova, 
A. Khudobych // 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури : зб. наук. 
пр. – Одеса: ОДАБА, 
2020. – № 80, 
вересень 2020. – С. 
43–49. – ISSN 2415–
377Х (інд. Іndex 
Copernicus)
6). Карпюк, В. М. 
Моделювання 
напружено – 
деформованого стану 
базальтобетонних 
балок [Текст] / В. 
Карпюк, І. Карпюк, А. 
Целікова, В. Малахов, 
А. Худобич // Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : зб. наук. 
пр. - Львів : ЛНАУ,  
2020. - № 21. – С. 9–
14.
7). Karpiuk, I.  Design 
modeks of the bearing 
capacity of the support 
sections of basalt-
concrete beam 
structures [Текст] / I. 
A.  Karpiuk, A.S. 
Tselikova,V.M. Karpiuk, 
A.A. Khudobych, D.S. 
Korchevnyi, V.G.  
Kravchuk // Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури : зб. 
наук. пр. – Одеса: 
ОДАБА, 2021. – № 82, 
березень 2021. – С. 27–
36. – ISSN 2415–377Х 
(інд. Іndex Copernicus)
Пункт 4:
1.) Мацей, Р.О. 
Будівельна техніка 



«Розробка грунту 
суцільного котловану 
одноковшевими 
механічними 
екскаваторами з 
прямою лопатою 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
за спеціалізацією 
«Промислове та 
цивільне 
будівництво») / Р.О. 
Мацей, А.С. Целікова ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2017. – 84  с.
2.) Мацей, Р.О. 
Двигуни внутрішнього 
згоряння, тепловий і 
динамічний 
розрахунок [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсового 
проектування) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки магістрів із 
галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту») 
/ Р.О. Мацей, А.С. 
Целікова ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - Одеса, 
2017. - 100 с.
3.) Мацей, Р.О. 
Автотранспортні 
засоби ч.II двигуни 
внутрішнього 
згоряння [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту») 
/ Р.О. Мацей, А.С. 



Целікова ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - Одеса, 
2018. - 41 с.
4.) Мацей, Р.О. 
Комп’ютерні 
технології в наукових і 
інженерних 
розрахунках [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
розрахункової роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки магістрів із 
галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту») 
/ Р.О. Мацей, О.О. 
Жданов, А.С. Целікова 
; Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2018. - 97 с.
5.) Муравйова, І.О. 
Будівельна техніка 1 
(Загальний курс) 
[Текст] : конспект 
лекцій для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо – 
професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» / 
І.О. Мурайова, А.С.  
Целікова ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - Одеса, 
2020. - 134 с.
6.) Волобуєва, Т.В. 
Вступ до спеціальності 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
практичних занять) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 



автомобілів та 
міського транспорту») 
/ Т.В. Волобуєва,  А.С. 
Целікова ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - Одеса, 
2020. - 23 с.
7.) Муравйова, І.О. 
Будівельна техніка 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
практичних занять) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 19 –  
«Архітектура та 
будівництво» за 
спеціальністю 192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» / 
І.О.  Муравйова, А.С. 
Целікова, І.Г. Болокан 
; Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2020. – 51  с.
8.) Волобуєва, Т.В. 
Взаємодія видів 
транспорту [Текст] : 
конспект лекцій для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо – 
професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» із галузі 
знань 27 – 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 – 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота, А.С.  Целікова 
; Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2021. - 184 с.
9.) Волобуєва, Т.В. 
Міжнародні 
перевезення [Текст] : 
метод. рекомендації 
(до виконання 
практичних занять) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо – 
професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» із галузі 
знань 27 – 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 – 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / Т.В. 
Волобуєва, І.О.  



Муравйова, А.С.  
Целікова ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - Одеса, 
2021. - 53 с.
Пункт 11:
1). З 2016 по 2018 рк 
здійснювала наукові 
консультації в ТОВ 
«Екстер’єр - дизайн» 
при розробці 
проектних рішень та 
технічної 
документвації.
Пункт 12:
1). Целікова, А.С. 
Використання 
поновлювальних 
джерел енергії на 
сільских територіях 
України [Текст] / А. С.  
Целікова // Актуальні 
проблеми енерго–
ресурсозбереження та 
екології : мареріали 
міжнародної наук.–
тех. конф.  (Одеса, 10–
11 жовтня 2017 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2017. – С. 58.
2). Карпюк, В. М. 
Трещиностойкость 
изгибаемых 
внецентренно 
растянутых 
железобетонных 
балок [Текст] / В. М.  
Карпюк, Н.Н. Петров,  
А. С.  Целикова // 
Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів і 
конструкцій : зб. тез 
доповідей 
міжнародної конф. 
(Одеса, 11–13 квітня 
2018р.) / Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса, 
2018. – С. 55–57.
3). Муравйова, І.О. 
Дидактичні 
можливості 
комп’ютерного 
моделювання в 
процесі проведення 
лекційних та 
лабораторних занять 
кафедрою 
машинобудування 
[Текст] / І.О. 
Муравйова, А. С.  
Целікова // 
Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали XXIII 
міжнародної наук.–
метод. конф. (Одеса, 
19 - 20 квітня 2018 р.) 
/ Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2018. – Ч. 2. -  
С. 120-122.



4). Танасийчук, В.А. 
Проблемы 
реконструкции жилых 
зданий [Текст] / В. А. 
Танасийчук, А.С.  
Целикова, О.А.  Чуб // 
Сучасні проблеми та 
перспективні 
напрямки 
інноваційного 
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[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
практичних занять) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 19 –  



«Архітектура та 
будівництво» за 
спеціальністю 192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» / 
І.О.  Муравйова, А.С. 
Целікова, І.Г. Болокан 
; Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2020. – 51  с.
8.) Волобуєва, Т.В. 
Взаємодія видів 
транспорту [Текст] : 
конспект лекцій для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо – 
професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» із галузі 
знань 27 – 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 – 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота, А.С.  Целікова 
; Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2021. - 184 с.
9.) Волобуєва, Т.В. 
Міжнародні 
перевезення [Текст] : 
метод. рекомендації 
(до виконання 
практичних занять) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо – 
професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» із галузі 
знань 27 – 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 – 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / Т.В. 
Волобуєва, І.О.  
Муравйова, А.С.  
Целікова ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - Одеса, 
2021. - 53 с.
Пункт 11:
1). З 2016 по 2018 рк 
здійснювала наукові 
консультації в ТОВ 
«Екстер’єр - дизайн» 
при розробці 
проектних рішень та 
технічної 
документвації.
Пункт 12:
1). Целікова, А.С. 
Використання 
поновлювальних 



джерел енергії на 
сільских територіях 
України [Текст] / А. С.  
Целікова // Актуальні 
проблеми енерго–
ресурсозбереження та 
екології : мареріали 
міжнародної наук.–
тех. конф.  (Одеса, 10–
11 жовтня 2017 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2017. – С. 58.
2). Карпюк, В. М. 
Трещиностойкость 
изгибаемых 
внецентренно 
растянутых 
железобетонных 
балок [Текст] / В. М.  
Карпюк, Н.Н. Петров,  
А. С.  Целикова // 
Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів і 
конструкцій : зб. тез 
доповідей 
міжнародної конф. 
(Одеса, 11–13 квітня 
2018р.) / Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса, 
2018. – С. 55–57.
3). Муравйова, І.О. 
Дидактичні 
можливості 
комп’ютерного 
моделювання в 
процесі проведення 
лекційних та 
лабораторних занять 
кафедрою 
машинобудування 
[Текст] / І.О. 
Муравйова, А. С.  
Целікова // 
Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали XXIII 
міжнародної наук.–
метод. конф. (Одеса, 
19 - 20 квітня 2018 р.) 
/ Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2018. – Ч. 2. -  
С. 120-122.
4). Танасийчук, В.А. 
Проблемы 
реконструкции жилых 
зданий [Текст] / В. А. 
Танасийчук, А.С.  
Целикова, О.А.  Чуб // 
Сучасні проблеми та 
перспективні 
напрямки 
інноваційного 
розвитку міста : зб. тез 
доповідей 
міжнародної наук.–
практ. конф. (Одеса, 11 
- 12 квітня 2019 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2019. – С. 89–



90.
5). Муравйова, И.А. 
Электронные пособия 
для обучения 
студентов [Текст] / 
И.А. Муравйова, А.С.  
Целикова, В.А. 
Танасийчук // 
Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХІІІ 
міжнародної наук.-
метод. конф. (Одеса, 
18 - 19 квітня 2019 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва і 
архітектури. –  Одеса,  
2019. – Ч. 2.  - С. 94-95.
6). Карпюк, В.М. 
Современная 
арматура для 
обычного 
железобетона [Текст] / 
В. М.  Карпюк, А.С.  
Целикова,  А. А.  
Худобич // 
Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів та 
конструкцій : зб. тез 
міжнародної наук. 
конф. (Одеса, 23–24 
квітня 2019 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2019. – С. 50–
52.
7). Карпюк, В.М. 
Переваги конструкцій 
з неметалевою 
композитною 
арматурою [Текст] / В. 
М.  Карпюк, А.С. 
Целікова,  А. О.  
Худобич // 75-а 
науково–технічна 
конференція 
професорсько–
викладацького складу 
академії : тези 
доповідей 75-ї наук.–
тех. конф. 
професорсько–
викладацького складу 
академії  (Одеса, 16 - 
17 травня 2019 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2019. – С. 87.
8). Карпюк, В.М. 
Розрахунок бетонних 
конструкцій, 
армованих 
неметалевою 
композитною 
арматурою (НКА), за 
національними 
нормами 
проектування [Текст] / 
В.М.  Карпюк,  А. О.  
Худобич, А.С.  
Целікова // 75-а 
науково–технічна 
конференція 
професорсько–
викладацького складу 



академії : тези 
доповідей 75-ї наук.–
тех. конф. 
професорсько–
викладацького складу 
академії (Одеса, 16 - 17 
травня 2019 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2019. – С. 75.
9). Худобич, А.О. 
Техніко-економічне 
обгрунтування 
застосування 
базальтопластикової 
арматури в 
гідротехнічному 
будівництві на 
прикладі конструкцій 
сухого доку [Текст] /  
А. О.  Худобич, А.С.  
Целікова, В. М.  
Карпюк // 
Гідротехнічне і 
транспортне 
будівництво : збірник 
тез міжнародної наук.-
тех. конф. (Одеса, 30 
травня 2019 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2019. – С. 126–
128.
10). Целикова, А.С. 
Применение 
неметаллической 
арматуры для 
дорожных покрытий 
[Текст] / А.С.  
Целикова, А.А.  
Худобич, В.М.  
Карпюк // 
Гідротехнічне і 
транспортне 
будівництво : збірник 
тез міжнародної наук.-
тех. конф. (Одеса, 30 
травня 2019 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2019. – С. 129–
131.
11). Танасийчук, В.А. 
Понятие 
“реконструкции” и ее 
виды [Текст] / В. А. 
Танасийчук, О. А. Чуб, 
А.Д.  Гормах, А. С. 
Целикова // 
Експлуатація та 
реконструкція 
будівель і споруд : тези 
доповідей III 
міжнародної конф. 
(Одеса, 26–28 вересня 
2019 р.) / Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса, 
2019. – С. 148.
12). Целікова, А.С. 
Особливості 
утворення 
нормальних та 
похилих тріщин у 
базальтобетонних 
балкових конструкціях 
[Текст] / А.С. 



Целікова, А.О. 
Худобич, В.М. 
Карпюк, І.А. Карпюк 
// Актуальні проблеми 
інженерної механіки : 
тези доповідей VІІ 
Міжнародної наук.-
практ. конф. (Одеса, 
12-15 травня 2020 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва і 
архітектури. –  Одеса,  
2020 р., - С. 360-361.
13). Целікова, А.С.  
Дослідження несучої 
здатності 
базальтобетонних 
балкових конструкцій 
[Текст] / А.С. 
Целікова, В.М. 
Карпюк, І.А. Карпюк 
// 76-а науково–
технічна конференція 
професорсько–
викладацького складу 
академії : тези 
доповідей 76-ї наук.–
тех. конф. 
професорсько–
викладацького складу 
академії (Одеса, 21-22 
травня 2020 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва і 
архітектури. –  Одеса,  
2020 р., - С. 88.
14). Муравйова, І.О. 
Креативна педагогіка 
як наука і навчальна 
дисципліна [Текст] / 
І.О.  Муравйова, А.С.  
Целікова, В.О. 
Танасійчук // 
Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХV 
міжнародної наук.-
метод. конф. (Одеса, 
27 травня 2020 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва і 
архітектури, 2020. – Ч 
.1. - С. 41-42.
15). Карпюк, В.М.  
Дослідження міцності, 
деформативності та 
тріщиностійкості 
балок, армованих 
базальтопластиковою 
арматурою [Текст] / 
В.М. Карпюк, І.А. 
Карпюк, А.С. 
Целікова, А.О.  
Худобич // Проблеми 
та перспективи 
розвитку будівельного 
комплексу м. Одеси: 
збірка тез доповідей 
III всеукраїнська 
науково–практична 
конференція 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси» 
(Одеса, 17-18 грудня 
2020 р.) / Одеська 
державна академія 
будівництва і 
архітектури. –  Одеса,  
2020 р., - С. 140.



16). Волобуєва, Т.В. 
Диференціація і 
періодизація в 
сучасній освіті [Текст] 
/ Т.В. Волобуєва, І.О.  
Муравйова, А.С.  
Целікова, І.Г. Болокан 
// Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХVI 
міжнародної наук.-
метод. конф. (Одеса, 
22 квітня 2021 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва і 
архітектури, 2021. – Ч 
.1. - С. 24.
Пункт 14:
Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
залізобетонних 
конструкцій та 
транспортних споруд. 
Наказ № 221/од. від 
23.11.2018 р.
Пункт 19:
1). Участь у 
Всеукраїнському 
методичному 
об’єднанні викладачів 
за спеціальністю 
«транспортні 
технології». 
Сертифікат № 133 від 
19.11.20.
4. Посилання та 
профілі:
4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&autho
rId=57220050349 
4.2. GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=5Z2KeZIA
AAAJ

91620 Місько Євген 
Михайлович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
магістра, 

Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Донецька 
академія 

автомобільного 
транспорту", 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
090258 

Автомобілі та 
автомобільне 
господарство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059352, 
виданий 

09.02.2021

5 Машини для 
земляних робіт

1.к.т.н., 05.22.02 
«Автомобілі та 
трактори», тема 
дисертації 
«Поліпшення 
показників 
поворотності та 
стійкості руху міського 
зчленованого автобуса 
особливо великого 
класу» (ДК № 
059352);
2. підвищення 
кваліфікації 2021р.: 
захист кандидатської 
дисертації, диплом 
кандидата наук 
виданий  
Національним 
транспортним 
університетом 
09.02.2021р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,4,11,12,20;
Пункт 1:
1. Ідентифікація 



параметра 
демпфірування 
пневмодпідвіски 
міського автобуса / 
Мисько Є.М. // Вісник 
ХНАДУ. — Харків, 
2016.
2. Ідентифікація 
парметра жорсткості 
підвіски колісного 
транспортного засобу 
/ Сахно В.П., Місько Є. 
М. // Наукові нотатки 
№55. – Луцьк, 2016. – 
С. 355-359.
3. Експерементальне 
Визначення 
заложнестоей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда / 
Бондаренко А. Є., 
Вербицький В. Г., 
Хребет В. Г., Місько Є. 
М. // Науковий 
журнал ”Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті”. – Луцьк, 
2018. – С. 34-37.
4. Сахно В.П. До 
порівняльної оцінки 
транспортних засобів 
для міськи перевезень 
пасажирів в системі 
BRT /В.П.Сахно, 
В.М.Поляков, 
Є.М.Місько, 
Омельницький О.Є. 
//Автошляховик 
України. – 2019, №6, 
С.7-11
5. Сахно В.П. До 
аналізу конструкцій 
транспортних засобів 
для міських 
перевезень пасажирів 
/В.П.Сахно, 
В.В.Біліченко, 
В.М.Поляков, 
В.М.Босенко, 
Є.М.Місько//Вісник 
машинобудування та 
транспорту: науковий 
журнал /Міністерство 
освіти і науки України, 
Вінницький 
національний 
технічний університет 
– Вінниця: ВНТУ, № 
2(10), 2019. – С.108-
119.
6. Сахно В.П. До 
порівняльної оцінки 
триланкових 
пасажирських 
автопоїздів за 
стійкістю руху 
/В.П.Сахно, 
І.С.Мурований, 
В.М.Поляков, 
Є.М.Місько //Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. Науковий 
журнал. – Луцький 
НТУ, 2019. - №2(13). – 
С.146-155.
Пункт4:
1. Методичні вказівки 
до виконання 



курсових робіт з 
дисципліни 
«Будівельна техніка 6 
(Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка)» 
для студентів усіх 
форм навчання, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» - 
С. 49
2. Методичні вказівки 
з навчальної 
дисципліни 
«Електрообладнання 
будівельних машин та 
автомобілів» до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» - 
С. 13.
3. Методичні вказівки 
з навчальної 
дисципліни 
«Технологічне 
обладнання 
підприємств 
технічного сервісу» до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» - 
С. 14.
Пункт11:
В період 3 2017 по 
2019 роки здійснював 
наукову консультацію 
в ТОВ «БК «Ескадор».
Пункт12:
1. Місько Є.М. 
Визначення 
коефіцієнта бічному 
відведенню колеса як 
функції вертикального 
навантаження / Друга 
всеукраїнська 



науково-практична 
конференція 
«;Автобусобудування 
та пасажирські 
первезення» – Львів.: 
ЛПІ, 2016. С. 59-61;
2. Місько Є.М. Про 
можливість 
використання 
сучасних сенсорів 
MEMS як основи для 
інерційно-
навігаційної системи / 
LXXII наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ. 2016. С. 43;
3. Бондаренко А. Є. 
Аналіз розподілу 
тягових зусиль на осях 
на властивість 
поворотності 
дволанкового 
автопоїзда для 
стаціонарних кругових 
режимів / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // Проблеми 
розвитку транспорту і 
логістики: Збірник 
наукових праць за 
матеріалами VII-ї 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
Сєвєродонецьк-Одеса, 
26-28 квітня 2017 р. – 
Сєвєродонецьк: вид-
во Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля, 
2017. - С. 175-176
4. Бондаренко А. Є. 
Аналіз поворотності 
дволанкового 
автопоїзда в 
залежності від 
розподілу тягових 
зусиль на осях / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // 
Автобусобудування та 
пасажирські 
перевезення в Україні: 
матеріали Третьої 
всеукраїнської 
міжнародної 
конференції / 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка». - Львів, 
2018. - С. 81-84
5. Вербицький В. Г. 
Біфуркаційний підхід 
до аналізу 
дивергентної втрати 
стійкості нелінійної 
моделі колісного 
екіпажа за наявності 
постійного силового 
збурення / В. Г. 
Вербицький, В. Г. 



Хребет, Є. М.Місько. 
Матеріали VІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Науково-прикладні 
аспекти
автомобільної і 
транспортно-
дорожньої галузей», 
26.05 – 27.05 2020 
року: збірник 
наукових праць, 
Луцьк,2020. – С. 16-18.
Пункт20:
17.07.07.-06.11.08. – 
ТОВ «Комбинат 
Каргилл», оператор 
станції відбору проб;
11.11.08.- 04.11.11. – 
ККП ДГС 
«Донэлектроавтотранс
», слюсар 4р;
07.11.11.-13.08.12. – 
ТОВ «АІС Автодом 
Донецьк», слюсар з 
ремонту автомобілів;
23.08.12. -13.08.13. – 
ККП ДГС 
«Донэлектроавтотранс
», слюсар 4р.
4. Посилання на  
публікації:
4.1.Бібліотека 
ім.В.І.Вернадського:
1. Ідентифікація 
параметра жорсткості 
підвіски колісного 
транспортного засобу 
/ В. П. Сахно, Є. М. 
Місько // Наукові 
нотатки. - 2016. - Вип. 
55. - С. 355-359. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nn_2016_55_70
2. Експериментальне 
визначення 
залежностей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда / А. Є. 
Бондаренко, В. Г. 
Вербицький, Є. М. 
Місько, В. Г. Хребет // 
Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. - 2018. - № 
2. - С. 34-37. - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ctmbt_2018_2_8
3. До порівняльної 
оцінки транспортних 
засобів для 
пасажирських 
перевезень у системі 
BRT / В. П. Сахно, В. 
М. Поляков, Є. М. 
Місько, О. Є. 
Омельницький // 
Автошляховик 
України. - 2019. - № 4. 
- С. 17-21. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/au_2019_4_4
4.До аналізу 
конструкцій колісних 
транспортних засобів 
для міських 
перевезень пасажирів 
/ В. П. Сахно, В. В. 
Біліченко, В. М. 



Поляков, В. М. 
Босенко, Є. М. Місько 
// Вісник 
машинобудування та 
транспорту. - 2019. - 
№ 2. - С. 108-119. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/vmbt_2019_2_17
5. До порівняльної 
оцінки триланкових 
пасажирських поїздів 
за стійкістю руху / В. 
П. Сахно, І. С. 
Мурований, В. М. 
Поляков, Є. М. Місько 
// Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. - 2019. - № 
2. - С. 146-155. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ctmbt_2019_2_19

16468 Мінаков 
Віталій 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
морський 

університет, 
рік закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

090239 
Пiдйомно-

транспортнi, 
будiвельнi, 

дорожнi, 
меліоративні 

машини i 
обладнання, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 0222089, 
виданий 

26.06.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041082, 
виданий 

22.12.2014

5 Вантажопідйо
мна, 
транспортуюча 
та транспортна 
техніка

1.к.ек.н., 073 
Менеджмент 
(08.00.03 «Економіка 
та управління 
національним 
господарством»),  
(ДК № 022089), тема 
дисертації: 
«Формування та 
розвиток 
господарського 
механізму портового 
комплексу України»,
доцент кафедри 
менеджменту, (12 ДЦ 
№ 041082);
2.стажування:  
Зарахувати як 
підвищення 
кваліфікації:
2.1. науково-
педагогічне 
стажування на тему: 
"Інноваційні освітні 
технології: досвід 
країн Європейського 
Союзу та його 
впровадження в 
підготовку фахівців з 
управління та 
економіки", обсягом 
150 годин (5 кредитів 
ЄКТС) на базі 
Римського 
університету з 
28.05.2018р. по 
01.06.2018р.; 
2.2.участь у XV 
міжнародній науково-
практичній 
конференції 
"Маркетингові 
технології в умовах 
глобалізації 
економіки України", 
яка проходила з 
26.11.2020р. по 
28.11.2020р., обсягом 
30 годин (1 кредит 
ЄКТС); 
2.3.участь у V 
засіданні 
Всеукраїнськогометод
ичного обєднання 
викладачів 
"Транспортних 
технологій" на тему 
"Актуальні питання з 



підготовки фахівців 
транспортної галузі", 
яка проходила з 
19.11.2020р. в м. 
Одеса, обсягом 6 
годин (0,2 кредити 
ЄКТС), наказ про 
зарахування №584/вк 
від 07.09.2021р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.3,4,11,12,14,19,20;
Пункт 3:
1). Мінаков, В.М. 
Управлінська, 
фінансова та 
маркетингова 
діяльність 
підприємств в умовах 
нестійкої економіки: 
монографія / В.М. 
Мінаков за заг. ред. 
К.Ф. Ковальчука – 
Дніпропетровськ: 
Пороги, 2016. - 516 с
2). Minakova S. M., 
Ukraine in the system 
of international 
transportation / 
Minakova S. M., 
Lypynska O. A., 
Minakov V. M. // 
Management of modern 
socio-economic 
systems. – Collective 
monograph. – Vol. 1. 
Lithuania: Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”, 
2017. – 292 р.
3). Мінаков, В.М. 
Глобалізаційні 
аспекти управління 
зовнішньоекономічно
ю діяльністю 
підприємств в умовах 
регіональних та 
національних 
трансформацій. 
Інноваційна 
діяльність та 
економічна беспека 
підприємств: 
колективна 
монографія / В.М. 
Мінаков, за заг. ред. 
Т.О.Журавльової. – 
Павлоград: АРТ 
Синтез-Т, 2017. – 674 
с. Мінакова С.М. та ін.
 Пункт 4:
1). Мінаков, В.М. 
Технологічні основи 
машинобудування : 
методичні вказівки до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів усіх 
форм навчання за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 



спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ В. М. Мінаков ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 75 с.
2). Бондаренко, А. Є. 
Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання 
: методичні  вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічних робіт для 
студентів, усіх форм 
навчння що 
навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 - 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту») 
/ А. Є. Бондаренко, В. 
М. Мінаков ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 42 с.
3). Мінаков В.М., 
Петров В.М. 
Трансмісії машин : 
метод. Вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Магістр» 
спеціалізації 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту») 
/ В.М. Мінаков, В.М. 
Петров; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 20 с.
4). Мінаков, В.М. 
Підйомно-транспортні 
машини : методичні 
вказівки до виконання 
курсової роботи для 
студентів усіх форм 
навчання за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 19 – 
«Архітектура та 
будівництво» за 
спеціальністю 192 – 
«Будівництво та 



цивільна інженерія» 
за спеціалізацією 
«Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» / М.В. 
Мінаков; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 44 с.
5). Мінаков, В.М. 
Теорія механізмів та 
машин частина 2 : 
методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з розділу для 
студентів усіх форм 
навчання за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/  В.М. Мінаков; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 65 с.
6). Мацей, Р.О. Теорія 
механізмів і машин : 
методичні вказівки до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою: «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
підготовки бакалаврів 
з галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» / 
Р.О. Мацей, В.М. 
Мінаков  ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 63 с.
7). Мінаков, В. М. 
Будівельна техніка 6 
(Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка) : 
Конспект лекцій  для  
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 



інженерія»  за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» / 
В.М. Мінаков; Одеська 
державна академія 
будівництва та  
архітектури. – О.: 
ОДАБА,  2020. – 140 с.
8). Мінаков, В.М. 
Підйомно-транспортні 
машини : Конспект 
лекцій  для  студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів 
«Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» із галузі 
знань 19 – 
«Архітектура та 
будівництво»  за 
спеціальністю 192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» / 
В.М. Мінаков; Одеська 
державна академія 
будівництва та  
архітектури. – О.: 
ОДАБА,  2020. – 66 с.
9). Мінаков, В.М. 
Теорія механізмів та 
машин : що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» // 
В.М. Мінаков; Одеська 
державна академія 
будівництва та  
архітектури. – О.: 
ОДАБА,  2021. – 111 с.
10). Мінаков, В.М. 
Дослідження операцій 
в транспортних 
системах : методичні 
вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27  
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / В.М. 
Мінаков, Т.В. 
Волобуєва; Одеська 



державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 16 с.
11). Мінаков, В.М. 
Основи теорії систем і 
управління : 
методичні вказівки 
(до виконання 
реферату) для 
студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27  
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / В.М. 
Мінаков, Т.В. 
Волобуєва; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 18 с.
Пункт 11:
1). З 2014 по 2019 рік 
наукове 
консультування НПО 
«Агро-Симо-
Машбуд».
Пункт 12:
1). Мінакова, С.М. 
Фактори формування 
логістичної 
інфраструктури в 
умовах глобалізації  /   
С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков // Збірник 
наукових праць за 
матеріалами 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
соціально-
економічних систем в 
умовах 
трансформаційної 
економіки» (м. 
Дніпропетровськ, 12-
13 квітня, 2016 р.) - Ч. 
3., секція 3. - 
Національна 
металургійна академя 
України. - 
Дніпропетровськ, 2016 
р. - С. 296-299.
2). Мінакова, С.М., 
Розвиток 
економічного 
механізму 
господарювання 
морського портового  
комплексу України / 
С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков // 
Регіональна, галузева 
та суб'єктна економіка 
України на шляху до 
євроінтеграції: IX 
Міжнародна науково-
практична 



конференція, 19-20 
квітня 2017 року: тези 
допов. – Харків: 
ХНУБА, 2017.― С. 172 
― 175
3). Мінакова, С.М. 
Генетически 
модифицированные 
ингредиенты в 
пищевой 
промышленности и 
сырье: свойства, 
оценка безопасности и 
контроль. / С.М. 
Мінакова, В.М. 
Мінаков // 
Конкурентоспроможні
сть підприємств в 
умовах 
трансформаційних 
процесів в економіці 
України: Збірник 
матеріалів ІІ 
Міжвузівської 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених (16 листопада 
2017 року). – Харків: 
ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
С. 27-29.
4). Мінакова, С.М. 
Теоретичні засади 
формування 
мультимодальних 
перевезень / С.М. 
Мінакова, В.М. 
Мінаков // Матеріали 
X Ювілейної 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Європейський вектор 
модернізації 
економіки: 
креативність, 
прозорість та сталий 
розвиток». Тези 
доповідей. Частина 2 
– Харків: ХНУБА, 18-
19 квітня 2018. – С. 42- 
44.
5). Мінакова, С.М. 
Економіко-правовий 
механізм організації 
морських 
зовнішньоторговельни
х і транзитних 
перевезень в Україні. / 
С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков // 
Конкурентоспроможні
сть підприємств в 
умовах 
трансформаційних 
процесів в економіці 
України : Збірник 
матеріалів ІІІ 
Міжвузівської 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених, Харків, 14 
листопада 2018 р. / 
Харківський 
торговельно-
економічний інститут 
КНТЕУ. – Харків : 
ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – 
С. 194-198. 
6). Мінакова, С.М. 



Сутність та зміст 
внутрішньогосподарсь
ких відносин. / С.М. 
Мінакова, В.М. 
Мінаков // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2019, (15-17 
травня 2019 р.) : у 4 ч. 
Ч. IІІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ» 2019 р. – 
C. 279. –ISSN 2222-
2944
7). Мінакова, С.М. 
Місце логістичних 
транспортних систем 
України в 
глобалізованому світі 
/ С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков, І.В. 
Перевозова // 
Стратегії, моделі та 
технології управління 
економічними 
системами. Матеріали 
VІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (8-9 
жовтня 2020 р., м. 
Хмельницький). – 
Хмельницький: ХНУ, 
2020. - С. 103 -106
8). Мінакова, С.М., 
Моніторинг 
логістичної 
інфраструктури в 
умовах глобалізації / 
С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков, І.В. 
Перевозова // 
Маркетингові 
технології в умовах 
глобалізації 
економіки України: 
тези доповідей 
ХVміжнародної НПК 
(26-28 листопада, 
2020р., м. 
Хмельницький). -  
Хмельницький: ХНУ, 
2020. - С. 116 -118
9). Мінакова, С.М., 
Моніторинг 
логістичної 
інфраструктури в 
умовах глобалізації / 
С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков, І.В. 
Перевозова // 
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку/ збірник 
матеріалів IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (20-21 
травня 2021 р., м. 
Одеса). – Одеса: 
ОНПУ, 2021. – С. 120-
122
10). Мinakova, S. The 
main principles and 
objectives of transport 
and logistic systems / S. 



Мinakova, V. Мinakov, 
A. Мinakova // 
Changing Paradigm in 
Economics & 
Management System: 
Аbs books Delhi-
110086. - Іndia Edition- 
2020. -  pp. 28-36. - 
ISBN 978-93-87229-29-
7. 
Пункт 14:
1). 2019-2020рр. 
керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, приказ № 
72/од від 16.03.2020р.
Пункт 19:
1). Участь у 
Всеукраїнському 
методичному 
об’єднанні викладачів 
за спеціальністю 
«транспортні 
технології». 
Сертифікат № 176-од 
від 19.11.2020р.  
2. Участь у VІ засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2021 
(дистанційно).
Пункт 20:
1). 25.05.2009-
28.08.2018 р. Механік 
4-го терміналу, ДП 
«Чорноморський 
морський 
торгівельний порт» м. 
Чорноморськ, Одеська 
обл.
4. Посилання на 
профілі:
4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&autho
rId=57209501571&zone
= 

168560 Бондаренко 
Андрій 
Єгорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 062703, 
виданий 

22.12.2010

18 Основи 
конструкції 
автомобілів

1.к. т. н.,05.22.02 
«Автомобілі та 
трактори», 
(ДК № 062703), тема 
дисертації: 
«Покращення 
маневреності та 
стійкості руху 
триланкових  
причіпних 
автопоїздів»;
2. підвищення 
кваліфікації 2020р.: 
Міжнародне наукове 
стажування за 
програмою 
«Педагогічні підходи 
в системі освіти ЄС» в 
Університеті Північ 
(м. Вараждин, 
Хорватія) на кафедрі 
цивільного 
будівництва в період з 
07.09.20 по 21.09.20. 
Сертифікат Klasa: 910-



01/20-01/10 Ur. broj: 
2186-0336-20-20-1 від 
01.10.2020 р. 
Міжнародне наукове 
стажування за 
програмою 
«Педагогічні підходи 
в системі освіти ЄС» в 
Університеті Північ 
(м. Вараждин, 
Хорватія) на кафедрі 
цивільного 
будівництва в період з 
07.09.20 по 21.09.20. 
Сертифікат Klasa: 910-
01/20-01/10 Ur. broj: 
2186-0336-20-20-1 від 
01.10.2020 р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,2,4,11,12,14,19,20;
Пункт 1:
1). Logistic convergence 
as a mechanism of 
modification the system 
of management 
accounting of import 
operations at 
enterprises / N. 
Shmatko, A. 
Bondarenko, Y. Kaliuha, 
L. Kozachenko, L. 
Shevtsiv, D. Sedikov // 
International Journal of 
Managment. - Vol. 11, 
Issue 3, March 2020. - 
pp. 551-564. - ISSN 
Print : 0976-6502 and 
ISSN Online : 0976-
6510 (SCOPUS 
INDEXED).
2). Nazarenko I. 
Determining the regions 
of stability in the 
motion regimes and 
parameters of vibratory 
machines for different 
technological purposes 
/ I. Nazarenko, O. 
Dedov, I. Bernyk, I. 
Rogovskii, A. 
Bondarenko, A. 
Zapryvoda, V. 
Slipetskyi, L. Titova // 
Eastern-European 
journal of enterprise 
technologies. - Vol 6, No 
7 (108) (2020). - pp. 71-
79. - ISSN (print) 1729-
3774, ISSN (on-line) 
1729-4061. (SCOPUS 
INDEXED). 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2020.217747
3). Бондаренко, А. Е. 
Анализ 
поворачиваемости 
модели автомобиля с 
закрепленным 
рулевым управлением 
и учетом колеи [Текст] 
/ А. Е. Бондаренко // 
Міжвузівський 
збірник «НАУКОВІ 
НОТАТКИ» (за 



галузями знань 
«Технічні науки») : 
наук. журн. - Луцьк, 
2016. - Вип. № 55 
(липень - вересень 
2016). - С. 38 - 43. - 
ISSN 24-15-39-66 
(Фахове Україна).
4). Бондаренко, А. Е. 
Электро-механическое 
упрочнение и его 
возможности для 
повышения 
долговечности 
деталей строительной 
техники [Текст] / А. Е. 
Бондаренко // Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті - наук. 
журн. - Луцьк : 
Луцький НТУ, 2017. - 
№ 1 (8). - С. 26 - 31. - 
ISSN 2313-5425 
(Фахове Україна + інд. 
Google Scholar).
5). Експериментальне 
визначення 
залежностей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда [Текст] / А. 
Є. Бондаренко, В. Г. 
Вербицький, Є. М. 
Місько, В. Г. Хребет // 
Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті : наук. 
журн. - Луцьк : 
Луцький НТУ, 2018. - 
№ 2 (11). - С. 34 - 38. - 
ISSN 2313-5425 
(Фахове Україна + інд. 
Google Scholar).
6). Петров, В. М. 
Конструкції 
обладнання для 
вантажно-
розвантажувальних 
робіт [Текст] / В. М. 
Петров, О. О. Жданов, 
А. Є. Бондаренко // 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури : зб. наук. 
пр. - Одеса, 2020. - № 
78. - С. 41 - 51. - ISSN 
2415-377Х (Фахове 
Україна + інд. Іndex 
Copernicus).
7). Назаренко, І. І. 
Визначення зон 
стійкості режимів і 
параметрів руху 
вібраційних машин 
різного 
технологічного 
призначення [Текст] / 
І. І. Назаренко, О. П. 
Дєдов, І. М. Берник, І. 
Л. Роговський, А. Є. 
Бондаренко, А. В. 
Запривода, В. В. 
Сліпецький, Л. Л. 
Тітова // Східно-
Європейський журнал 
передових технологій. 
- № 6 / 7(108). - 2020. 
- С. 71-79. - ISSN (print) 
1729-3774, ISSN (on-



line) 1729-4061. 
(Фахове Україна + 
SCOPUS INDEXED).
Пункт 2:
1). Пат. 108864 
Україна, МПК G01M 
17/02. Спосіб 
випробування 
пневматичних шин на 
круговій біговій 
доріжці та пристрої 
для його здійснення / 
Макаров В. А., 
Костенко А. В., Петров 
О. В., Кулієв Р. А., 
Писанець О. О., 
Енглезі О. А., 
Бондаренко, А. Є., 
Кононихін С. В.; 
заявник та 
правовласник 
Донецька академія 
автомобільного 
транспорту. - № 
а201206104 ; заявл. 
21.05.12 ; опубл. 
25.06.15, Бюл. № 12.
2). Пат. 131973 
Україна, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат / Петров В. М., 
Жданов О. О., 
Бондаренко А. Є. ; 
заявник та 
правовласник Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - № u 
2018 08168 ; заявл. 
24.07.18 ; опубл. 
11.02.19, Бюл. № 3.
3). Пат. 131974 
Україна, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат з додатковими 
деками / Петров В. М., 
Жданов О. О., 
Бондаренко А. Є.; 
заявник та 
правовласник Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - № u 
2018 08171 ; заявл. 
24.07.18 ; опубл. 
11.02.19, Бюл. № 3.
Пункт 3:
1). Сирота, В. М. 
Ергономіка [Текст] : 
навч. посіб. / В. М. 
Сирота, Т. В. 
Волобуєва, А. Є. 
Бондаренко ; 
Одеський 
автомобільно-
дорожній коледж 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету. - Одеса, 
2019. - 181 с.
2). Волобуєва, Т. В. 
Організація 
автомобільних 
перевезень [Текст] : 
навч. посіб. / Т. В. 
Волобуєва, А. Є. 
Бондаренко, І. О. 
Муравйова ; Одеська 
держ. акад. буд. та арх. 
– Одеса : ОДАБА, 



2019. – 312 с.
Пункт 4:
1). Бондаренко, А. Є. 
Технологічне 
проектування 
підприємств з 
технічного сервісу 
будівельних машин і 
автомобілів [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсового 
проекту) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 90 с. 
(№1717-17, диск 
№1655).
2). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 1 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 24 с. 
(№1714-18, диск 
№1655).
3). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 2 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 



спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 70 с. 
(№1718-18, диск 
№1652).
4). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 2 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
розрахункової роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 48 с. 
(№1716-18, диск 
№1654).
5). Бондаренко, А. Є. 
Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 - 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко, В. 
М. Мінаков ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 42 с. 
(№1462-17, диск 
№1423).
6). Бондаренко, А. Є. 
Будівельна техніка 2 
(Механізований 
інструмент) [Текст] : 



метод. вказівки (до 
складання реферату) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 15 с. 
(№1593-17, диск 
№1560).
7). Бондаренко, А. Є. 
Автотранспортні 
засоби 1 (Основи 
конструкції 
автотранспортних 
засобів) [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 17 с. 
(№1610-18, диск 
№1563).
8). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 1 (Основи 
технічної діагностики) 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 



автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 18 с. 
(№1685-18, диск 
№1622).
9). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Відновлення деталей) 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 54 с. 
(№1771-18, диск 
№1752).
10). Бондаренко, А. Є. 
Автотранспортні 
засоби 3 (Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів) [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньопрофесійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 54 с. 
(№1773-18, диск 
№1754).
11). Бондаренко, А. Є. 
Організація фірмового 
сервісного 
обслуговування 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 



розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 30 с. 
(№1845-18, диск 
№1852).
12). Бондаренко, А. Є. 
Робочі процеси та 
основи розрахунку 
автотранспортних 
засобів [Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 72 с. 
(№1893-19, диск 
№1854).
13). Бондаренко, А. Є. 
Ліцензування і 
сертифікація на 
автомобільному 
транспорті [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 



академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 14 с.
14). Кулікова, Л. В. 
Економіка галузі 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньопрофесійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ Л. В. Кулікова, А. Є. 
Бондаренко, О.М. 
Осетян ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 57 с. 
(друк, диск №1874).
15). Назаренко, І. І. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 1 
(Надійність машин) 
[Текст] : методичні 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів усіх форм 
навчання за освітньо-
професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
І. І. Назаренко, А. Є. 
Бондаренко ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2020 – 26 с. 
(№ 2512).
16). Бондаренко, А. Є. 
Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування 
автомобілів [Текст] : 
методичні вказівки 
(до виконання 
курсового проекту) 
для студентів усіх 
форм навчання за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 



інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2020 – 
72 с. (№ 2513).
17). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Відновлення деталей) 
[Текст] : методичні 
вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів 
усіх форм навчання за 
освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» із галузі 
знань 13 «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2021 – 
54 с. (№ 2514).
18). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу) 
[Текст] : метод 
вказівки (до 
виконання курсового 
проекту) для студентів 
усіх форм навчання за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2021 – 
90 с. 
Пункт 11:
1). З вересня 2016 по 
грудень 2019 року на 
підставі дії Договору 
про партнерство та 
співробітництво від 
15.03.16 здійснював 
наукові та методичні 
консультації в ТОВ 
«БК «Ескадор» в 
питаннях організації 
транспортних 



процесів та 
покращення роботи 
технічної служби 
підприємства з 
технічного 
обслуговуванняі 
ремонту будівельних 
машин і автомобілів.
Пункт 12:
1). Бондаренко, А. Е. О 
подготовке 
высококвалифициров
анных кадров для 
технической 
эксплуатации 
строительной и 
автотранспортной 
техники [Текст] / А. Е. 
Бондаренко // 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси : 
матеріали Наук.-
практ. конф. (Одеса, 
22 - 24 вересня 2016 
р.) / Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - Одеса 
: ОДАБА, 2016. - С. 67.
2). Бондаренко, А. Є. 
Аналіз розподілу 
тягових зусиль на осях 
на властивість 
поворотності 
дволанкового 
автопоїзда для 
стаціонарних кругових 
режимів [Текст] / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // Проблеми 
розвитку транспорту і 
логістики : зб. наук. 
пр. за матеріалами 
VII-ї Міжнародної 
наук.-пр. конф., 
(Сєвєродонецьк - 
Одеса, ОНМУ, 26 - 28 
квітня 2017 р.). - 
Сєвєродонецьк : вид-
во Східноукраїнського 
національного 
університету ім. 
Володимира Даля, 
2017. - С. 175 - 176.
3). Петров, В. М. 
Использование 
отходов основного 
производства в 
качестве топлива 
[Текст] / В. М. Петров, 
А. Е. Бондаренко, О. О. 
Жданов // Актуальні 
проблеми 
енергоресурсозбереже
ння та екології : 
матеріали 
Міжнародної наук.-
техн. конф. (Одеса, 10 - 
11 жовтня 2017 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2017. - С. 47 - 
48.
4). Бондаренко, А. Є. 
Застосування САПР в 
навчальному процесі 
[Текст] / А. Є. 
Бондаренко, В. М. 
Петров, О. О. Жданов 



// Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХІІІ 
Міжнародної наук.-
метод. конф. (Одеса, 
19 - 20 квітня 2018 р.) 
/ Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2018. - С. 192 - 
193.
5). Бондаренко, А. Є. 
Аналіз поворотності 
дволанкового 
автопоїзда в 
залежності від 
розподілу тягових 
зусиль на осях [Текст] 
/ А. Є. Бондаренко, Є. 
М. Місько // 
Автобусобудування та 
пасажирські 
перевезення в Україні 
: матеріали ІІІ Всеукр. 
конф. (Львів, 22 - 23 
лютого 2018 р.) / 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка». - Львів, 
2018. - С. 81 - 84.
6). Бондаренко, А. Є. 
Перспективи розвитку 
транспортного 
комплексу України  
[Текст] / А. Є. 
Бондаренко, Т. В. 
Волобуєва // 75-а 
Наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
16 - 17 травня 2020 р.) 
: тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2019. - 
С. 263.
7). Бондаренко, А. Є. 
До питання 
ідентифікації системи 
коливань підвіски 
транспортного засобу 
/ А. Є. Бондаренко, Є. 
М. Місько // 75-а 
Наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
16 - 17 травня 2020 р.) 
: тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2019. - 
С. 262.
8). Петров, В. М. 
Використання 
AUTODESK 
INVENTOR в курсі 
Деталі машин [Текст] 
/ В. М. Петров, О. О. 
Жданов, А. Є. 
Бондаренко // 
Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХV 
Міжнар. наук.-метод. 
конф. (Одеса, 27 
травня 2020 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 



та архітектури. - Одеса 
: Внешрекламсервис, 
2020. - Ч. 2. - С. 92 - 
94.
9). Бондаренко, А. Є. 
До питання 
визначення 
оптимальної точки 
прикладання тягових 
зусиль дволанкового 
автопоїзда за різних 
варіантів 
завантаження [Текст] 
/ А. Є. Бондаренко, Є. 
М. Місько // 76-а 
Наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
21-22 травня 2020 р.) : 
тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2020. - 
С. 244.
10). Identification of 
vibrating machines and 
control of their work 
process / I. Nazarenko, 
A. Bondarenko, A. 
Zapryvoda, V. Slipetskyi 
// ТЕKA. QUARTERLY 
JOURNAL OF AGRI-
FOOD INDUSTRY. – 
Poland, 35-232 Rzeszów 
: Publishing House 
«SPOLOM», 2020. - 
Vol. 20, No. 3. - pp. 71-
78. - ISSN 2657-9537.
Пункт 14:
1).Керівник 
проблемної групи 
«Автотранспортні 
засоби». Наказ № 
228/од від 27.09.2019.
2).Керівник 
проблемної групи 
«Автотранспортні 
засоби». Наказ № 
252/од від 18.11.2020.
Пункт 19:
1). Участь у 
Всеукраїнському 
методичному 
об’єднанні викладачів 
за спеціальністю 
«Транспортні 
технології». 
Сертифікат № 100 від 
19.11.20.
2. Участь у VІ засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2021 
(дистанційно).
Пункт 20:
1). 03.08.1992-
22.01.2002 - 
контролер технічного 
стану автомобілів, 
механік автоколони 
Підприємства 
автомобільного 
транспорту 
«Донбасенерго» м. 
Горлівка, Донецька 
обл. (9 р. 6 міс.)
4. Посилання на 
профілі:



4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57216179589

168560 Бондаренко 
Андрій 
Єгорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 062703, 
виданий 

22.12.2010

18 Теорія 
експлуатаційн
их 
властивостей 
автомобілів

1.к. т. н.,05.22.02 
«Автомобілі та 
трактори», 
(ДК № 062703), тема 
дисертації: 
«Покращення 
маневреності та 
стійкості руху 
триланкових  
причіпних 
автопоїздів»;
2. підвищення 
кваліфікації 2020р.: 
Міжнародне наукове 
стажування за 
програмою 
«Педагогічні підходи 
в системі освіти ЄС» в 
Університеті Північ 
(м. Вараждин, 
Хорватія) на кафедрі 
цивільного 
будівництва в період з 
07.09.20 по 21.09.20. 
Сертифікат Klasa: 910-
01/20-01/10 Ur. broj: 
2186-0336-20-20-1 від 
01.10.2020 р. 
Міжнародне наукове 
стажування за 
програмою 
«Педагогічні підходи 
в системі освіти ЄС» в 
Університеті Північ 
(м. Вараждин, 
Хорватія) на кафедрі 
цивільного 
будівництва в період з 
07.09.20 по 21.09.20. 
Сертифікат Klasa: 910-
01/20-01/10 Ur. broj: 
2186-0336-20-20-1 від 
01.10.2020 р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,2,4,11,12,14,19,20;
Пункт 1:
1). Logistic convergence 
as a mechanism of 
modification the system 
of management 
accounting of import 
operations at 
enterprises / N. 
Shmatko, A. 
Bondarenko, Y. Kaliuha, 
L. Kozachenko, L. 
Shevtsiv, D. Sedikov // 
International Journal of 
Managment. - Vol. 11, 
Issue 3, March 2020. - 
pp. 551-564. - ISSN 
Print : 0976-6502 and 
ISSN Online : 0976-
6510 (SCOPUS 
INDEXED).
2). Nazarenko I. 
Determining the regions 
of stability in the 
motion regimes and 
parameters of vibratory 



machines for different 
technological purposes 
/ I. Nazarenko, O. 
Dedov, I. Bernyk, I. 
Rogovskii, A. 
Bondarenko, A. 
Zapryvoda, V. 
Slipetskyi, L. Titova // 
Eastern-European 
journal of enterprise 
technologies. - Vol 6, No 
7 (108) (2020). - pp. 71-
79. - ISSN (print) 1729-
3774, ISSN (on-line) 
1729-4061. (SCOPUS 
INDEXED). 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2020.217747
3). Бондаренко, А. Е. 
Анализ 
поворачиваемости 
модели автомобиля с 
закрепленным 
рулевым управлением 
и учетом колеи [Текст] 
/ А. Е. Бондаренко // 
Міжвузівський 
збірник «НАУКОВІ 
НОТАТКИ» (за 
галузями знань 
«Технічні науки») : 
наук. журн. - Луцьк, 
2016. - Вип. № 55 
(липень - вересень 
2016). - С. 38 - 43. - 
ISSN 24-15-39-66 
(Фахове Україна).
4). Бондаренко, А. Е. 
Электро-механическое 
упрочнение и его 
возможности для 
повышения 
долговечности 
деталей строительной 
техники [Текст] / А. Е. 
Бондаренко // Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті - наук. 
журн. - Луцьк : 
Луцький НТУ, 2017. - 
№ 1 (8). - С. 26 - 31. - 
ISSN 2313-5425 
(Фахове Україна + інд. 
Google Scholar).
5). Експериментальне 
визначення 
залежностей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда [Текст] / А. 
Є. Бондаренко, В. Г. 
Вербицький, Є. М. 
Місько, В. Г. Хребет // 
Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті : наук. 
журн. - Луцьк : 
Луцький НТУ, 2018. - 
№ 2 (11). - С. 34 - 38. - 
ISSN 2313-5425 
(Фахове Україна + інд. 
Google Scholar).
6). Петров, В. М. 
Конструкції 
обладнання для 
вантажно-
розвантажувальних 
робіт [Текст] / В. М. 
Петров, О. О. Жданов, 



А. Є. Бондаренко // 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури : зб. наук. 
пр. - Одеса, 2020. - № 
78. - С. 41 - 51. - ISSN 
2415-377Х (Фахове 
Україна + інд. Іndex 
Copernicus).
7). Назаренко, І. І. 
Визначення зон 
стійкості режимів і 
параметрів руху 
вібраційних машин 
різного 
технологічного 
призначення [Текст] / 
І. І. Назаренко, О. П. 
Дєдов, І. М. Берник, І. 
Л. Роговський, А. Є. 
Бондаренко, А. В. 
Запривода, В. В. 
Сліпецький, Л. Л. 
Тітова // Східно-
Європейський журнал 
передових технологій. 
- № 6 / 7(108). - 2020. 
- С. 71-79. - ISSN (print) 
1729-3774, ISSN (on-
line) 1729-4061. 
(Фахове Україна + 
SCOPUS INDEXED).
Пункт 2:
1). Пат. 108864 
Україна, МПК G01M 
17/02. Спосіб 
випробування 
пневматичних шин на 
круговій біговій 
доріжці та пристрої 
для його здійснення / 
Макаров В. А., 
Костенко А. В., Петров 
О. В., Кулієв Р. А., 
Писанець О. О., 
Енглезі О. А., 
Бондаренко, А. Є., 
Кононихін С. В.; 
заявник та 
правовласник 
Донецька академія 
автомобільного 
транспорту. - № 
а201206104 ; заявл. 
21.05.12 ; опубл. 
25.06.15, Бюл. № 12.
2). Пат. 131973 
Україна, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат / Петров В. М., 
Жданов О. О., 
Бондаренко А. Є. ; 
заявник та 
правовласник Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - № u 
2018 08168 ; заявл. 
24.07.18 ; опубл. 
11.02.19, Бюл. № 3.
3). Пат. 131974 
Україна, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат з додатковими 
деками / Петров В. М., 
Жданов О. О., 
Бондаренко А. Є.; 
заявник та 
правовласник Одеська 
державна академія 



будівництва та 
архітектури. - № u 
2018 08171 ; заявл. 
24.07.18 ; опубл. 
11.02.19, Бюл. № 3.
Пункт 3:
1). Сирота, В. М. 
Ергономіка [Текст] : 
навч. посіб. / В. М. 
Сирота, Т. В. 
Волобуєва, А. Є. 
Бондаренко ; 
Одеський 
автомобільно-
дорожній коледж 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету. - Одеса, 
2019. - 181 с.
2). Волобуєва, Т. В. 
Організація 
автомобільних 
перевезень [Текст] : 
навч. посіб. / Т. В. 
Волобуєва, А. Є. 
Бондаренко, І. О. 
Муравйова ; Одеська 
держ. акад. буд. та арх. 
– Одеса : ОДАБА, 
2019. – 312 с.
Пункт 4:
1). Бондаренко, А. Є. 
Технологічне 
проектування 
підприємств з 
технічного сервісу 
будівельних машин і 
автомобілів [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсового 
проекту) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 90 с. 
(№1717-17, диск 
№1655).
2). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 1 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 



машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 24 с. 
(№1714-18, диск 
№1655).
3). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 2 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 70 с. 
(№1718-18, диск 
№1652).
4). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 2 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
розрахункової роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 48 с. 
(№1716-18, диск 
№1654).
5). Бондаренко, А. Є. 
Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 



розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 - 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко, В. 
М. Мінаков ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 42 с. 
(№1462-17, диск 
№1423).
6). Бондаренко, А. Є. 
Будівельна техніка 2 
(Механізований 
інструмент) [Текст] : 
метод. вказівки (до 
складання реферату) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 15 с. 
(№1593-17, диск 
№1560).
7). Бондаренко, А. Є. 
Автотранспортні 
засоби 1 (Основи 
конструкції 
автотранспортних 
засобів) [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 



Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 17 с. 
(№1610-18, диск 
№1563).
8). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 1 (Основи 
технічної діагностики) 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 18 с. 
(№1685-18, диск 
№1622).
9). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Відновлення деталей) 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 54 с. 
(№1771-18, диск 
№1752).
10). Бондаренко, А. Є. 
Автотранспортні 
засоби 3 (Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів) [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 



студентів, що 
навчаються за 
Освітньопрофесійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 54 с. 
(№1773-18, диск 
№1754).
11). Бондаренко, А. Є. 
Організація фірмового 
сервісного 
обслуговування 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 30 с. 
(№1845-18, диск 
№1852).
12). Бондаренко, А. Є. 
Робочі процеси та 
основи розрахунку 
автотранспортних 
засобів [Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 



та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 72 с. 
(№1893-19, диск 
№1854).
13). Бондаренко, А. Є. 
Ліцензування і 
сертифікація на 
автомобільному 
транспорті [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 14 с.
14). Кулікова, Л. В. 
Економіка галузі 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньопрофесійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ Л. В. Кулікова, А. Є. 
Бондаренко, О.М. 
Осетян ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 57 с. 
(друк, диск №1874).
15). Назаренко, І. І. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 1 
(Надійність машин) 
[Текст] : методичні 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів усіх форм 
навчання за освітньо-
професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 



із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
І. І. Назаренко, А. Є. 
Бондаренко ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2020 – 26 с. 
(№ 2512).
16). Бондаренко, А. Є. 
Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування 
автомобілів [Текст] : 
методичні вказівки 
(до виконання 
курсового проекту) 
для студентів усіх 
форм навчання за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2020 – 
72 с. (№ 2513).
17). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Відновлення деталей) 
[Текст] : методичні 
вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів 
усіх форм навчання за 
освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» із галузі 
знань 13 «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2021 – 
54 с. (№ 2514).
18). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу) 
[Текст] : метод 
вказівки (до 
виконання курсового 
проекту) для студентів 



усіх форм навчання за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2021 – 
90 с. 
Пункт 11:
1). З вересня 2016 по 
грудень 2019 року на 
підставі дії Договору 
про партнерство та 
співробітництво від 
15.03.16 здійснював 
наукові та методичні 
консультації в ТОВ 
«БК «Ескадор» в 
питаннях організації 
транспортних 
процесів та 
покращення роботи 
технічної служби 
підприємства з 
технічного 
обслуговуванняі 
ремонту будівельних 
машин і автомобілів.
Пункт 12:
1). Бондаренко, А. Е. О 
подготовке 
высококвалифициров
анных кадров для 
технической 
эксплуатации 
строительной и 
автотранспортной 
техники [Текст] / А. Е. 
Бондаренко // 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси : 
матеріали Наук.-
практ. конф. (Одеса, 
22 - 24 вересня 2016 
р.) / Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - Одеса 
: ОДАБА, 2016. - С. 67.
2). Бондаренко, А. Є. 
Аналіз розподілу 
тягових зусиль на осях 
на властивість 
поворотності 
дволанкового 
автопоїзда для 
стаціонарних кругових 
режимів [Текст] / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // Проблеми 
розвитку транспорту і 
логістики : зб. наук. 
пр. за матеріалами 
VII-ї Міжнародної 
наук.-пр. конф., 
(Сєвєродонецьк - 
Одеса, ОНМУ, 26 - 28 
квітня 2017 р.). - 
Сєвєродонецьк : вид-
во Східноукраїнського 



національного 
університету ім. 
Володимира Даля, 
2017. - С. 175 - 176.
3). Петров, В. М. 
Использование 
отходов основного 
производства в 
качестве топлива 
[Текст] / В. М. Петров, 
А. Е. Бондаренко, О. О. 
Жданов // Актуальні 
проблеми 
енергоресурсозбереже
ння та екології : 
матеріали 
Міжнародної наук.-
техн. конф. (Одеса, 10 - 
11 жовтня 2017 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2017. - С. 47 - 
48.
4). Бондаренко, А. Є. 
Застосування САПР в 
навчальному процесі 
[Текст] / А. Є. 
Бондаренко, В. М. 
Петров, О. О. Жданов 
// Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХІІІ 
Міжнародної наук.-
метод. конф. (Одеса, 
19 - 20 квітня 2018 р.) 
/ Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2018. - С. 192 - 
193.
5). Бондаренко, А. Є. 
Аналіз поворотності 
дволанкового 
автопоїзда в 
залежності від 
розподілу тягових 
зусиль на осях [Текст] 
/ А. Є. Бондаренко, Є. 
М. Місько // 
Автобусобудування та 
пасажирські 
перевезення в Україні 
: матеріали ІІІ Всеукр. 
конф. (Львів, 22 - 23 
лютого 2018 р.) / 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка». - Львів, 
2018. - С. 81 - 84.
6). Бондаренко, А. Є. 
Перспективи розвитку 
транспортного 
комплексу України  
[Текст] / А. Є. 
Бондаренко, Т. В. 
Волобуєва // 75-а 
Наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
16 - 17 травня 2020 р.) 
: тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2019. - 
С. 263.
7). Бондаренко, А. Є. 
До питання 
ідентифікації системи 



коливань підвіски 
транспортного засобу 
/ А. Є. Бондаренко, Є. 
М. Місько // 75-а 
Наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
16 - 17 травня 2020 р.) 
: тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2019. - 
С. 262.
8). Петров, В. М. 
Використання 
AUTODESK 
INVENTOR в курсі 
Деталі машин [Текст] 
/ В. М. Петров, О. О. 
Жданов, А. Є. 
Бондаренко // 
Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХV 
Міжнар. наук.-метод. 
конф. (Одеса, 27 
травня 2020 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - Одеса 
: Внешрекламсервис, 
2020. - Ч. 2. - С. 92 - 
94.
9). Бондаренко, А. Є. 
До питання 
визначення 
оптимальної точки 
прикладання тягових 
зусиль дволанкового 
автопоїзда за різних 
варіантів 
завантаження [Текст] 
/ А. Є. Бондаренко, Є. 
М. Місько // 76-а 
Наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
21-22 травня 2020 р.) : 
тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2020. - 
С. 244.
10). Identification of 
vibrating machines and 
control of their work 
process / I. Nazarenko, 
A. Bondarenko, A. 
Zapryvoda, V. Slipetskyi 
// ТЕKA. QUARTERLY 
JOURNAL OF AGRI-
FOOD INDUSTRY. – 
Poland, 35-232 Rzeszów 
: Publishing House 
«SPOLOM», 2020. - 
Vol. 20, No. 3. - pp. 71-
78. - ISSN 2657-9537.
Пункт 14:
1).Керівник 
проблемної групи 
«Автотранспортні 
засоби». Наказ № 
228/од від 27.09.2019.
2).Керівник 
проблемної групи 
«Автотранспортні 
засоби». Наказ № 
252/од від 18.11.2020.
Пункт 19:



1). Участь у 
Всеукраїнському 
методичному 
об’єднанні викладачів 
за спеціальністю 
«Транспортні 
технології». 
Сертифікат № 100 від 
19.11.20.
2. Участь у VІ засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2021 
(дистанційно).
Пункт 20:
1). 03.08.1992-
22.01.2002 - 
контролер технічного 
стану автомобілів, 
механік автоколони 
Підприємства 
автомобільного 
транспорту 
«Донбасенерго» м. 
Горлівка, Донецька 
обл. (9 р. 6 міс.)
4. Посилання на 
профілі:
4.1.профіль Scopus: 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57216179589

91620 Місько Євген 
Михайлович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
магістра, 

Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Донецька 
академія 

автомобільного 
транспорту", 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
090258 

Автомобілі та 
автомобільне 
господарство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059352, 
виданий 

09.02.2021

5 Двигуни 
внутрішнього 
згорання

1.к.т.н., 05.22.02 
«Автомобілі та 
трактори», тема 
дисертації 
«Поліпшення 
показників 
поворотності та 
стійкості руху міського 
зчленованого автобуса 
особливо великого 
класу» (ДК № 
059352);
2. підвищення 
кваліфікації 2021р.: 
захист кандидатської 
дисертації, диплом 
кандидата наук 
виданий  
Національним 
транспортним 
університетом 
09.02.2021р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,4,11,12,20;
Пункт 1:
1. Ідентифікація 
параметра 
демпфірування 
пневмодпідвіски 
міського автобуса / 
Мисько Є.М. // Вісник 
ХНАДУ. — Харків, 
2016.
2. Ідентифікація 
парметра жорсткості 
підвіски колісного 
транспортного засобу 
/ Сахно В.П., Місько Є. 
М. // Наукові нотатки 
№55. – Луцьк, 2016. – 



С. 355-359.
3. Експерементальне 
Визначення 
заложнестоей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда / 
Бондаренко А. Є., 
Вербицький В. Г., 
Хребет В. Г., Місько Є. 
М. // Науковий 
журнал ”Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті”. – Луцьк, 
2018. – С. 34-37.
4. Сахно В.П. До 
порівняльної оцінки 
транспортних засобів 
для міськи перевезень 
пасажирів в системі 
BRT /В.П.Сахно, 
В.М.Поляков, 
Є.М.Місько, 
Омельницький О.Є. 
//Автошляховик 
України. – 2019, №6, 
С.7-11
5. Сахно В.П. До 
аналізу конструкцій 
транспортних засобів 
для міських 
перевезень пасажирів 
/В.П.Сахно, 
В.В.Біліченко, 
В.М.Поляков, 
В.М.Босенко, 
Є.М.Місько//Вісник 
машинобудування та 
транспорту: науковий 
журнал /Міністерство 
освіти і науки України, 
Вінницький 
національний 
технічний університет 
– Вінниця: ВНТУ, № 
2(10), 2019. – С.108-
119.
6. Сахно В.П. До 
порівняльної оцінки 
триланкових 
пасажирських 
автопоїздів за 
стійкістю руху 
/В.П.Сахно, 
І.С.Мурований, 
В.М.Поляков, 
Є.М.Місько //Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. Науковий 
журнал. – Луцький 
НТУ, 2019. - №2(13). – 
С.146-155.
Пункт4:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
курсових робіт з 
дисципліни 
«Будівельна техніка 6 
(Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка)» 
для студентів усіх 
форм навчання, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 



«Галузеве 
машинобудування» - 
С. 49
2. Методичні вказівки 
з навчальної 
дисципліни 
«Електрообладнання 
будівельних машин та 
автомобілів» до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» - 
С. 13.
3. Методичні вказівки 
з навчальної 
дисципліни 
«Технологічне 
обладнання 
підприємств 
технічного сервісу» до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» - 
С. 14.
Пункт11:
В період 3 2017 по 
2019 роки здійснював 
наукову консультацію 
в ТОВ «БК «Ескадор».
Пункт12:
1. Місько Є.М. 
Визначення 
коефіцієнта бічному 
відведенню колеса як 
функції вертикального 
навантаження / Друга 
всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«;Автобусобудування 
та пасажирські 
первезення» – Львів.: 
ЛПІ, 2016. С. 59-61;
2. Місько Є.М. Про 
можливість 
використання 
сучасних сенсорів 
MEMS як основи для 
інерційно-
навігаційної системи / 
LXXII наукова 



конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ. 2016. С. 43;
3. Бондаренко А. Є. 
Аналіз розподілу 
тягових зусиль на осях 
на властивість 
поворотності 
дволанкового 
автопоїзда для 
стаціонарних кругових 
режимів / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // Проблеми 
розвитку транспорту і 
логістики: Збірник 
наукових праць за 
матеріалами VII-ї 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
Сєвєродонецьк-Одеса, 
26-28 квітня 2017 р. – 
Сєвєродонецьк: вид-
во Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля, 
2017. - С. 175-176
4. Бондаренко А. Є. 
Аналіз поворотності 
дволанкового 
автопоїзда в 
залежності від 
розподілу тягових 
зусиль на осях / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // 
Автобусобудування та 
пасажирські 
перевезення в Україні: 
матеріали Третьої 
всеукраїнської 
міжнародної 
конференції / 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка». - Львів, 
2018. - С. 81-84
5. Вербицький В. Г. 
Біфуркаційний підхід 
до аналізу 
дивергентної втрати 
стійкості нелінійної 
моделі колісного 
екіпажа за наявності 
постійного силового 
збурення / В. Г. 
Вербицький, В. Г. 
Хребет, Є. М.Місько. 
Матеріали VІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Науково-прикладні 
аспекти
автомобільної і 
транспортно-
дорожньої галузей», 
26.05 – 27.05 2020 
року: збірник 
наукових праць, 
Луцьк,2020. – С. 16-18.



Пункт20:
17.07.07.-06.11.08. – 
ТОВ «Комбинат 
Каргилл», оператор 
станції відбору проб;
11.11.08.- 04.11.11. – 
ККП ДГС 
«Донэлектроавтотранс
», слюсар 4р;
07.11.11.-13.08.12. – 
ТОВ «АІС Автодом 
Донецьк», слюсар з 
ремонту автомобілів;
23.08.12. -13.08.13. – 
ККП ДГС 
«Донэлектроавтотранс
», слюсар 4р.
4. Посилання на  
публікації:
4.1.Бібліотека 
ім.В.І.Вернадського:
1. Ідентифікація 
параметра жорсткості 
підвіски колісного 
транспортного засобу 
/ В. П. Сахно, Є. М. 
Місько // Наукові 
нотатки. - 2016. - Вип. 
55. - С. 355-359. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nn_2016_55_70
2. Експериментальне 
визначення 
залежностей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда / А. Є. 
Бондаренко, В. Г. 
Вербицький, Є. М. 
Місько, В. Г. Хребет // 
Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. - 2018. - № 
2. - С. 34-37. - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ctmbt_2018_2_8
3. До порівняльної 
оцінки транспортних 
засобів для 
пасажирських 
перевезень у системі 
BRT / В. П. Сахно, В. 
М. Поляков, Є. М. 
Місько, О. Є. 
Омельницький // 
Автошляховик 
України. - 2019. - № 4. 
- С. 17-21. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/au_2019_4_4
4.До аналізу 
конструкцій колісних 
транспортних засобів 
для міських 
перевезень пасажирів 
/ В. П. Сахно, В. В. 
Біліченко, В. М. 
Поляков, В. М. 
Босенко, Є. М. Місько 
// Вісник 
машинобудування та 
транспорту. - 2019. - 
№ 2. - С. 108-119. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/vmbt_2019_2_17
5. До порівняльної 
оцінки триланкових 
пасажирських поїздів 
за стійкістю руху / В. 
П. Сахно, І. С. 
Мурований, В. М. 



Поляков, Є. М. Місько 
// Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. - 2019. - № 
2. - С. 146-155. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ctmbt_2019_2_19 
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1.кандидат технічних 
наук, 181 «Харчові 
технології» 
(05.18.02«Технологія 
зернових, бобових 
культур і 
комбікормів»),КН № 
007633,тема 
дисертації: 
«Комплексні 
зв’язуючи речовини 
при виробництві 
комбікормів»,
доцент кафедри 
Технології 
комбікормів та 
біопалива,
02ДЦ № 012226;
2. підвищення 
кваліфікації 2017р. 
Адміністрація 
морського порту 
"Южний",з 
13.03.2017р. по 
13.04.2017р., тема 
"Організація та 
забезпечення охорони 
праці в АМП 
"Южний", довідка 
№2007/02/108-17 від 
12.04.2017р., довідка 
№2007/02/10/-17 від 
12.04.2017 р.,
наказ про 
направлення №153/вк 
від 13.03.2017 р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,3,4,11,12,14.
Пункт 1: 
1. Лебедев В.Г., 
Беспалова А.В., 
Дашковская О.П. 
Regularities of dust 
formation during stone 
cutting for construction 
works. Праці 
Одеського 
політехнічного 
університету. Одеса, 
2016. № 2(49). С. 24-
30.; 
2.Беспалова А.В., 
Кныш А.И., 
Дашковская О.П., 
Файзулина О.А. 
Методологические 
подходы к 
прогнозированию и 
оценке 
энергоэффективных 
систем строительного 
производства. Вісник 
Одеського 
національного 
морського 
університету. Одеса, 



2016. № 3(49). С. 133-
139.; 
3.Кныш А.И., 
Беспалова А.В., 
Дашковская О.П., 
Файзулина О.А. 
Оптимизация 
технической 
эксплуатации 
подъемно-
транспортных машин 
на примере 
портального крана. 
Вісник одеського 
національного 
морського 
університету. Одеса, 
2017. № 1(50). С. 120-
129.; 
4.Faizulyna О.А., 
Bespalova A.V., 
Dashkovskaya O.P., 
Knush A.I. Modern 
technique of 
composition of calendar 
plans for construction 
of building complex. 
Вісник одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури. Одеса, 
2018. № 70. С. 164-
169.; 
5. Bespalova A., 
Lebedev V., Frolenkova 
O., Кnуsh A., 
Dashkovskaya O., 
Fayzulina O. Increasing 
efficiency of plasma 
hardening by local 
cooling of surface by air 
with negative 
temperature. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. 2019. No 
4/12 (100). P. 52-57. 
(Scopus).; 
6. Беспалова А.В., 
Книш О.І., 
Дашковська О.П., 
Файзулина О.А. 
Комплексометрична 
модель реконструкції 
портової зони із 
використанням 
акустичних 
показників 
експлуатації 
будівельного 
обладнання. Вісник 
одеського 
національного 
морського 
університету. Одеса, 
2018. № 4(57). С. 178-
187.; 
7.Лебедєв В.Г., 
Беспалова А.В., Книш 
О.І., Дашковська О.П. 
Планування 
виробничої діяльності 
підприємства на 
підставі часткових 
показників 
виробничого ризику. 
Міжвузівський 
збірник ”Наукові 
нотатки” Луцького 
національного 
технічного 



університету. Луцьк, 
2019. № 66. С. 208–
214.; 
8.Беспалова А.В., 
Книш О.І., 
Дашковська О.П. 
Файзулина О.А. 
Динаміка захисту 
житлової зони 
акустичними 
екранами від впливу 
транспортних потоків 
порту "Південний". 
Вісник Одеського 
національного 
морського 
університету. Одеса, 
2021. № 1(64). С. 124-
139.
Пункт 3: 
1.Беспалова А.В., 
Файзулина О.А., 
Сахацький М.П., 
Книш О.І., 
Дашковська О.П. 
Інженерний супровід 
об'єктів будівництва та 
реконструкції: навч. 
посіб. Одеса: ОДАБА, 
2017. 108 с. ISBN 978-
617-7195-36.; 
2.A. Bespalova, V. 
Lebedev, O. 
Dashkovskaya, A. 
Knysh, O. Faizulyna. 
Labor protection: навч. 
посіб. Анг. Мовою 
9Одеса: ОДАБА, 2021. 
108 с. ISBN..978-617-
7900-43-5; 
Пункт 4: 
1.МВ до виконання 
практичних занять з 
дисципліни «Основи 
охорони праці та 
безпека 
життєдіяльності» для 
студентів галузі знань 
07 «Управління та 
адміністрування», 
спеціальностей 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» та 075 
«Маркетинг» ОКР 
«бакалавр». Беспалова 
А.В., Дашковська О.П., 
Книш О.І., Романюк 
В.П. / Одеса: ОДАБА, 
2017. – 103 с.; 
2.МВ до практичних 
занять з дисципліни 
«Основи охорони 
праці» для студентів 
галузі знань 02 
«Культура і 
мистецтво» 
спеціальності 023 
«Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація» 
освітнього. Беспалова 
А.В., Дашковська О.П., 
Книш О.І. / Одеса: 
ОДАБА, 2017. – 55 с.; 
3.МУ к практическим 
занятиям по 
дисциплине «Охрана 
труда в строительстве» 



для студентов области 
знаний 07 
«Управление и 
администрирование», 
образовательного 
уровня «магистр». 
Кныш А.И., Беспалова 
А.В., Дашковская О.П. 
/ Одеса: ОДАБА, 2017. 
– 46 с.; 
4.МВ до практичних 
занять з дисципліни 
"Організація 
будівництва" для 
студентів галузі знань 
19 «Архітектура та 
будівництво» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Теплогазопостачання 
та вентиляція" 
освітнього рівня 
«бакалавр». Книш 
О.І., Беспалова А.В., 
Дашковська О.П. / 
Одеса: ОДАБА, 2018. – 
23 с.; 
5.МВ до практичних 
занять з дисципліни 
«Охорона праці в 
будівництві» для 
студентів галузі знань 
07 «Управління та 
адміністрування», 
освітнього рівня 
«магістр». Книш О.І., 
Беспалова А.В., 
Дашковська О.П. / 
Одеса: ОДАБА, 2017. – 
45 с;
 6.МВ до практичних 
занять з дисципліни 
«Охорона праці» для 
студентів галузі знань 
19 «Архітектура та 
будівництво», 
освітнього рівня 
«бакалавр». 
Дашковська О.П., 
Книш О.І., Лебедєв 
В.Г / Одеса: ОДАБА, 
2019. – 60 с; 
7.Конспекту лекцій з 
дисципліни «Охорона 
праці» для студентів 
галузі знань 13 
"Механічна 
інженерія", 19 
"Архітектура та 
будівництво" 
спеціальностей 192 
"Будівництво та 
цивільна інженерія", 
194 "Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології» освітньо-
кваліфікаційного 
рівня бакалавр Одеса: 
ОДАБА, 2019. –С.83 с. 
Дашковська О.П. 
Книш О.І. Лебедєв 
В.Г; 
8.Конспект лекцій з 
дисципліни «Охорона 
праці в будівництві» 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 



освітньої програми 
076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» освітнього 
рівня магістр. 
Дашковська О.П. 
Книш О.І., Одеса: 
ОДАБА, 2019. – С.44 
с.; 
9.Конспект лекцій з 
дисципліни “Охорона 
праці в галузі та 
цивільний захист” зі 
змістовного 
модуля"Охорона праці 
в галузі" Для студентів 
освітнього ступеня 
магістр Освітньої 
програми "Управління 
та адміністрування" 
Беспалова А.В., 
Дашковська О.П., 
Книш О.І., Лебедєв 
В.Г. Одеса – 2019 С.42;  
10.Конспект лекцій з 
дисципліни “Охорона 
праці в галузі та 
цивільний захист” зі 
змістовного модуля " 
Охорона праці в 
будівництві" Для 
студентів освітнього 
ступеня магістр 
спеціальності 191 
«Архітектура та 
містобудування» 
освітньо-наукової 
програми 
«Архітектура та 
будівництво» 
спеціальностей 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
та 194 «Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології» освітньо-
наукової програми 
«Промислове та 
цивільне 
будівництво» денної 
та заочної форм 
навчання. Беспалова 
А.В., Дашковська О.П., 
Книш О.І., Лебед єв 
В.Г. Одеса – 2019 С.4.; 
11.Конспект лекцій з 
дисципліни “Охорона 
праці в галузі та 
цивільний захист” зі 
змістовного модуля " 
Охорона праці в 
галузі" для студентів 
освітнього ступеня 
магістр спеціальності 
133 «Галузеве 
машинобудування» 
освітньої програми 
"Механічна 
інженерія". Беспалова 
А.В., Дашковська О.П., 
Книш О.І., Лебедєв 
В.Г. Одеса – 2019 
С.32.; 
12.Конспект лекцій з 
дисципліни “Охорона 
праці в галузі та 
цивільний захист” зі 
змістовного модуля " 
Охорона праці в 
галузі" для студентів 



освітнього ступеня 
магістр спеціальності 
193 «Геодезія та 
землеустрій» освітньої 
програми 
«Архітектура та 
будівництво». 
Беспалова А.В., 
Дашковська О.П., 
Книш О.І., Лебедєв 
В.Г. Одеса – 2019 
С.31.; 
13.МВ до виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
дисципліни "Охорона 
праці в будівництві" 
для студентів 
освітнього ступеня 
магістра спеціальності 
192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» » 
освітньої програми 
«Автомобільні дороги 
та аеродроми» Одеса 
– 2021 С.30. Беспалова 
А.В., Дашковська О.П., 
Книш О.І.,; 
Пункт 11: Науковий 
консультант з охорони 
праці Адміністрації 
морського порту 
Південний з 2015р.
(Довідка додається).; 
Пункт 12: 
1.Knuish A. I,Daskovska 
O. P.Influence of design 
characteristics of a 
noise barrier protective 
parameters. III 
Международная 
научно-практическая 
конференция 
“RESULTS OF 
MODERN SCIENTIFIC 
RESEARCH AND 
DEVELOPMENT”, 29-
31 мая 2021 года 
Мадрид, Испания. р. 
165-168.  ISBN 978-84-
15927-33-4.; 
2.Daskovska O. P, 
Knuish A. I, LABOR 
SAFETY IN 
CONSTRUCTION. 61-
64. XI Международная 
научно-практическая 
конференция 
“FUNDAMENTAL AND 
APPLIED RESEARCH 
IN THE MODERN 
WORLD”, 9-11 юня 
2021 года Бостон, 
США. ISBN 978-1-
73981-124-2.; 
3.Дашковська О.П., 
Книш О.І., Балдук 
Н.П., Крук М. О. 
Оптимізація робочого 
місця машиніста 
портального крана з 
використанням 
діаграм оглядовості 
Булигіна. VII 
Международная 
научно-практическая 
конференция “Priority 
directions of science 



and technology 
development” с. 327-
334. 21-23 марта 2021 
года. Киев, Украина.; 
4.Книш О.І., 
Дашковська О.П. 
Концепция 
энергосберегающей 
системы 
технологического 
сервиса погрузчика. 
Матеріали V Міжнар 
наук.-практ. конф. 
«Актуальні проблеми 
інженерної механіки», 
ОДАБА - Одеса, 22-25 
травня 2018 р.- С.107-
111.;
  5.Беспалова 
А.В.,Файзуліна О.А., 
Книш О.І, Дашковська 
О.П. Управління 
охороною праці в 
будівництві. 
Матеріали ІХ 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. – Л.: ЛДУ 
БЖД, 2019. -с.3-4. 
Львів.;
6.Книш О.І., 
Дашковська О.П. 
Тенденції професійно-
орієнтованої 
іншомовної 
підготовки майбутніх 
фахівців з технічної 
механіки. Матеріали 
наук.-практ. конф. 
«Мова як елемент 
компетентності 
сучасного фахівця» 5-
7 квітня 2017. – 
Кривий Ріг, 2017. С. 
183 – 185; 
Пункт 14: 
Переможці І етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади ОДАБА: 
Коломійчук В. Г., гр. 
ПЦБ-447 - І місце; 
Малярчук К. О., гр. 
ПЦБ - 448 - ІІ – місце; 
Чухрій І. А., студентка 
гр. ТВ-211т. * 3 місце 
(Пр. № 42/Од от 
27.02.2019р.)

168560 Бондаренко 
Андрій 
Єгорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 062703, 
виданий 

22.12.2010

18 Надійність 
машин

1.к. т. н.,05.22.02 
«Автомобілі та 
трактори», 
(ДК № 062703), тема 
дисертації: 
«Покращення 
маневреності та 
стійкості руху 
триланкових  
причіпних 
автопоїздів»;
2. підвищення 
кваліфікації 2020р.: 
Міжнародне наукове 
стажування за 
програмою 
«Педагогічні підходи 
в системі освіти ЄС» в 
Університеті Північ 
(м. Вараждин, 
Хорватія) на кафедрі 



цивільного 
будівництва в період з 
07.09.20 по 21.09.20. 
Сертифікат Klasa: 910-
01/20-01/10 Ur. broj: 
2186-0336-20-20-1 від 
01.10.2020 р. 
Міжнародне наукове 
стажування за 
програмою 
«Педагогічні підходи 
в системі освіти ЄС» в 
Університеті Північ 
(м. Вараждин, 
Хорватія) на кафедрі 
цивільного 
будівництва в період з 
07.09.20 по 21.09.20. 
Сертифікат Klasa: 910-
01/20-01/10 Ur. broj: 
2186-0336-20-20-1 від 
01.10.2020 р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,2,4,11,12,14,19,20;
Пункт 1:
1). Logistic convergence 
as a mechanism of 
modification the system 
of management 
accounting of import 
operations at 
enterprises / N. 
Shmatko, A. 
Bondarenko, Y. Kaliuha, 
L. Kozachenko, L. 
Shevtsiv, D. Sedikov // 
International Journal of 
Managment. - Vol. 11, 
Issue 3, March 2020. - 
pp. 551-564. - ISSN 
Print : 0976-6502 and 
ISSN Online : 0976-
6510 (SCOPUS 
INDEXED).
2). Nazarenko I. 
Determining the regions 
of stability in the 
motion regimes and 
parameters of vibratory 
machines for different 
technological purposes 
/ I. Nazarenko, O. 
Dedov, I. Bernyk, I. 
Rogovskii, A. 
Bondarenko, A. 
Zapryvoda, V. 
Slipetskyi, L. Titova // 
Eastern-European 
journal of enterprise 
technologies. - Vol 6, No 
7 (108) (2020). - pp. 71-
79. - ISSN (print) 1729-
3774, ISSN (on-line) 
1729-4061. (SCOPUS 
INDEXED). 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2020.217747
3). Бондаренко, А. Е. 
Анализ 
поворачиваемости 
модели автомобиля с 
закрепленным 
рулевым управлением 
и учетом колеи [Текст] 



/ А. Е. Бондаренко // 
Міжвузівський 
збірник «НАУКОВІ 
НОТАТКИ» (за 
галузями знань 
«Технічні науки») : 
наук. журн. - Луцьк, 
2016. - Вип. № 55 
(липень - вересень 
2016). - С. 38 - 43. - 
ISSN 24-15-39-66 
(Фахове Україна).
4). Бондаренко, А. Е. 
Электро-механическое 
упрочнение и его 
возможности для 
повышения 
долговечности 
деталей строительной 
техники [Текст] / А. Е. 
Бондаренко // Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті - наук. 
журн. - Луцьк : 
Луцький НТУ, 2017. - 
№ 1 (8). - С. 26 - 31. - 
ISSN 2313-5425 
(Фахове Україна + інд. 
Google Scholar).
5). Експериментальне 
визначення 
залежностей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда [Текст] / А. 
Є. Бондаренко, В. Г. 
Вербицький, Є. М. 
Місько, В. Г. Хребет // 
Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті : наук. 
журн. - Луцьк : 
Луцький НТУ, 2018. - 
№ 2 (11). - С. 34 - 38. - 
ISSN 2313-5425 
(Фахове Україна + інд. 
Google Scholar).
6). Петров, В. М. 
Конструкції 
обладнання для 
вантажно-
розвантажувальних 
робіт [Текст] / В. М. 
Петров, О. О. Жданов, 
А. Є. Бондаренко // 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури : зб. наук. 
пр. - Одеса, 2020. - № 
78. - С. 41 - 51. - ISSN 
2415-377Х (Фахове 
Україна + інд. Іndex 
Copernicus).
7). Назаренко, І. І. 
Визначення зон 
стійкості режимів і 
параметрів руху 
вібраційних машин 
різного 
технологічного 
призначення [Текст] / 
І. І. Назаренко, О. П. 
Дєдов, І. М. Берник, І. 
Л. Роговський, А. Є. 
Бондаренко, А. В. 
Запривода, В. В. 
Сліпецький, Л. Л. 
Тітова // Східно-
Європейський журнал 



передових технологій. 
- № 6 / 7(108). - 2020. 
- С. 71-79. - ISSN (print) 
1729-3774, ISSN (on-
line) 1729-4061. 
(Фахове Україна + 
SCOPUS INDEXED).
Пункт 2:
1). Пат. 108864 
Україна, МПК G01M 
17/02. Спосіб 
випробування 
пневматичних шин на 
круговій біговій 
доріжці та пристрої 
для його здійснення / 
Макаров В. А., 
Костенко А. В., Петров 
О. В., Кулієв Р. А., 
Писанець О. О., 
Енглезі О. А., 
Бондаренко, А. Є., 
Кононихін С. В.; 
заявник та 
правовласник 
Донецька академія 
автомобільного 
транспорту. - № 
а201206104 ; заявл. 
21.05.12 ; опубл. 
25.06.15, Бюл. № 12.
2). Пат. 131973 
Україна, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат / Петров В. М., 
Жданов О. О., 
Бондаренко А. Є. ; 
заявник та 
правовласник Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - № u 
2018 08168 ; заявл. 
24.07.18 ; опубл. 
11.02.19, Бюл. № 3.
3). Пат. 131974 
Україна, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат з додатковими 
деками / Петров В. М., 
Жданов О. О., 
Бондаренко А. Є.; 
заявник та 
правовласник Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - № u 
2018 08171 ; заявл. 
24.07.18 ; опубл. 
11.02.19, Бюл. № 3.
Пункт 3:
1). Сирота, В. М. 
Ергономіка [Текст] : 
навч. посіб. / В. М. 
Сирота, Т. В. 
Волобуєва, А. Є. 
Бондаренко ; 
Одеський 
автомобільно-
дорожній коледж 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету. - Одеса, 
2019. - 181 с.
2). Волобуєва, Т. В. 
Організація 
автомобільних 
перевезень [Текст] : 
навч. посіб. / Т. В. 
Волобуєва, А. Є. 



Бондаренко, І. О. 
Муравйова ; Одеська 
держ. акад. буд. та арх. 
– Одеса : ОДАБА, 
2019. – 312 с.
Пункт 4:
1). Бондаренко, А. Є. 
Технологічне 
проектування 
підприємств з 
технічного сервісу 
будівельних машин і 
автомобілів [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсового 
проекту) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 90 с. 
(№1717-17, диск 
№1655).
2). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 1 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 24 с. 
(№1714-18, диск 
№1655).
3). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 2 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 



інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 70 с. 
(№1718-18, диск 
№1652).
4). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 2 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
розрахункової роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 48 с. 
(№1716-18, диск 
№1654).
5). Бондаренко, А. Є. 
Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 - 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко, В. 
М. Мінаков ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 42 с. 
(№1462-17, диск 
№1423).



6). Бондаренко, А. Є. 
Будівельна техніка 2 
(Механізований 
інструмент) [Текст] : 
метод. вказівки (до 
складання реферату) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 15 с. 
(№1593-17, диск 
№1560).
7). Бондаренко, А. Є. 
Автотранспортні 
засоби 1 (Основи 
конструкції 
автотранспортних 
засобів) [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 17 с. 
(№1610-18, диск 
№1563).
8). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 1 (Основи 
технічної діагностики) 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 



спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 18 с. 
(№1685-18, диск 
№1622).
9). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Відновлення деталей) 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 54 с. 
(№1771-18, диск 
№1752).
10). Бондаренко, А. Є. 
Автотранспортні 
засоби 3 (Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів) [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньопрофесійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 54 с. 
(№1773-18, диск 
№1754).
11). Бондаренко, А. Є. 
Організація фірмового 
сервісного 



обслуговування 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 30 с. 
(№1845-18, диск 
№1852).
12). Бондаренко, А. Є. 
Робочі процеси та 
основи розрахунку 
автотранспортних 
засобів [Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 72 с. 
(№1893-19, диск 
№1854).
13). Бондаренко, А. Є. 
Ліцензування і 
сертифікація на 
автомобільному 
транспорті [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 



автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 14 с.
14). Кулікова, Л. В. 
Економіка галузі 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньопрофесійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ Л. В. Кулікова, А. Є. 
Бондаренко, О.М. 
Осетян ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 57 с. 
(друк, диск №1874).
15). Назаренко, І. І. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 1 
(Надійність машин) 
[Текст] : методичні 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів усіх форм 
навчання за освітньо-
професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
І. І. Назаренко, А. Є. 
Бондаренко ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2020 – 26 с. 
(№ 2512).
16). Бондаренко, А. Є. 
Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування 
автомобілів [Текст] : 
методичні вказівки 
(до виконання 
курсового проекту) 
для студентів усіх 
форм навчання за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 



автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2020 – 
72 с. (№ 2513).
17). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Відновлення деталей) 
[Текст] : методичні 
вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів 
усіх форм навчання за 
освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» із галузі 
знань 13 «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2021 – 
54 с. (№ 2514).
18). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу) 
[Текст] : метод 
вказівки (до 
виконання курсового 
проекту) для студентів 
усіх форм навчання за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2021 – 
90 с. 
Пункт 11:
1). З вересня 2016 по 
грудень 2019 року на 
підставі дії Договору 
про партнерство та 
співробітництво від 
15.03.16 здійснював 
наукові та методичні 



консультації в ТОВ 
«БК «Ескадор» в 
питаннях організації 
транспортних 
процесів та 
покращення роботи 
технічної служби 
підприємства з 
технічного 
обслуговуванняі 
ремонту будівельних 
машин і автомобілів.
Пункт 12:
1). Бондаренко, А. Е. О 
подготовке 
высококвалифициров
анных кадров для 
технической 
эксплуатации 
строительной и 
автотранспортной 
техники [Текст] / А. Е. 
Бондаренко // 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси : 
матеріали Наук.-
практ. конф. (Одеса, 
22 - 24 вересня 2016 
р.) / Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - Одеса 
: ОДАБА, 2016. - С. 67.
2). Бондаренко, А. Є. 
Аналіз розподілу 
тягових зусиль на осях 
на властивість 
поворотності 
дволанкового 
автопоїзда для 
стаціонарних кругових 
режимів [Текст] / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // Проблеми 
розвитку транспорту і 
логістики : зб. наук. 
пр. за матеріалами 
VII-ї Міжнародної 
наук.-пр. конф., 
(Сєвєродонецьк - 
Одеса, ОНМУ, 26 - 28 
квітня 2017 р.). - 
Сєвєродонецьк : вид-
во Східноукраїнського 
національного 
університету ім. 
Володимира Даля, 
2017. - С. 175 - 176.
3). Петров, В. М. 
Использование 
отходов основного 
производства в 
качестве топлива 
[Текст] / В. М. Петров, 
А. Е. Бондаренко, О. О. 
Жданов // Актуальні 
проблеми 
енергоресурсозбереже
ння та екології : 
матеріали 
Міжнародної наук.-
техн. конф. (Одеса, 10 - 
11 жовтня 2017 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2017. - С. 47 - 
48.
4). Бондаренко, А. Є. 
Застосування САПР в 



навчальному процесі 
[Текст] / А. Є. 
Бондаренко, В. М. 
Петров, О. О. Жданов 
// Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХІІІ 
Міжнародної наук.-
метод. конф. (Одеса, 
19 - 20 квітня 2018 р.) 
/ Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2018. - С. 192 - 
193.
5). Бондаренко, А. Є. 
Аналіз поворотності 
дволанкового 
автопоїзда в 
залежності від 
розподілу тягових 
зусиль на осях [Текст] 
/ А. Є. Бондаренко, Є. 
М. Місько // 
Автобусобудування та 
пасажирські 
перевезення в Україні 
: матеріали ІІІ Всеукр. 
конф. (Львів, 22 - 23 
лютого 2018 р.) / 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка». - Львів, 
2018. - С. 81 - 84.
6). Бондаренко, А. Є. 
Перспективи розвитку 
транспортного 
комплексу України  
[Текст] / А. Є. 
Бондаренко, Т. В. 
Волобуєва // 75-а 
Наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
16 - 17 травня 2020 р.) 
: тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2019. - 
С. 263.
7). Бондаренко, А. Є. 
До питання 
ідентифікації системи 
коливань підвіски 
транспортного засобу 
/ А. Є. Бондаренко, Є. 
М. Місько // 75-а 
Наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
16 - 17 травня 2020 р.) 
: тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2019. - 
С. 262.
8). Петров, В. М. 
Використання 
AUTODESK 
INVENTOR в курсі 
Деталі машин [Текст] 
/ В. М. Петров, О. О. 
Жданов, А. Є. 
Бондаренко // 
Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХV 
Міжнар. наук.-метод. 



конф. (Одеса, 27 
травня 2020 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - Одеса 
: Внешрекламсервис, 
2020. - Ч. 2. - С. 92 - 
94.
9). Бондаренко, А. Є. 
До питання 
визначення 
оптимальної точки 
прикладання тягових 
зусиль дволанкового 
автопоїзда за різних 
варіантів 
завантаження [Текст] 
/ А. Є. Бондаренко, Є. 
М. Місько // 76-а 
Наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
21-22 травня 2020 р.) : 
тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2020. - 
С. 244.
10). Identification of 
vibrating machines and 
control of their work 
process / I. Nazarenko, 
A. Bondarenko, A. 
Zapryvoda, V. Slipetskyi 
// ТЕKA. QUARTERLY 
JOURNAL OF AGRI-
FOOD INDUSTRY. – 
Poland, 35-232 Rzeszów 
: Publishing House 
«SPOLOM», 2020. - 
Vol. 20, No. 3. - pp. 71-
78. - ISSN 2657-9537.
Пункт 14:
1).Керівник 
проблемної групи 
«Автотранспортні 
засоби». Наказ № 
228/од від 27.09.2019.
2).Керівник 
проблемної групи 
«Автотранспортні 
засоби». Наказ № 
252/од від 18.11.2020.
Пункт 19:
1). Участь у 
Всеукраїнському 
методичному 
об’єднанні викладачів 
за спеціальністю 
«Транспортні 
технології». 
Сертифікат № 100 від 
19.11.20.
2. Участь у VІ засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2021 
(дистанційно).
Пункт 20:
1). 03.08.1992-
22.01.2002 - 
контролер технічного 
стану автомобілів, 
механік автоколони 
Підприємства 
автомобільного 
транспорту 
«Донбасенерго» м. 



Горлівка, Донецька 
обл. (9 р. 6 міс.)
4. Посилання на 
профілі:
4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57216179589

91620 Місько Євген 
Михайлович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
магістра, 

Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Донецька 
академія 

автомобільного 
транспорту", 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
090258 

Автомобілі та 
автомобільне 
господарство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059352, 
виданий 

09.02.2021

5 Технологія 
технічного 
сервісу

1.к.т.н., 05.22.02 
«Автомобілі та 
трактори», тема 
дисертації 
«Поліпшення 
показників 
поворотності та 
стійкості руху міського 
зчленованого автобуса 
особливо великого 
класу» (ДК № 
059352);
2. підвищення 
кваліфікації 2021р.: 
захист кандидатської 
дисертації, диплом 
кандидата наук 
виданий  
Національним 
транспортним 
університетом 
09.02.2021р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,4,11,12,20;
Пункт 1:
1. Ідентифікація 
параметра 
демпфірування 
пневмодпідвіски 
міського автобуса / 
Мисько Є.М. // Вісник 
ХНАДУ. — Харків, 
2016.
2. Ідентифікація 
парметра жорсткості 
підвіски колісного 
транспортного засобу 
/ Сахно В.П., Місько Є. 
М. // Наукові нотатки 
№55. – Луцьк, 2016. – 
С. 355-359.
3. Експерементальне 
Визначення 
заложнестоей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда / 
Бондаренко А. Є., 
Вербицький В. Г., 
Хребет В. Г., Місько Є. 
М. // Науковий 
журнал ”Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті”. – Луцьк, 
2018. – С. 34-37.
4. Сахно В.П. До 
порівняльної оцінки 
транспортних засобів 
для міськи перевезень 
пасажирів в системі 
BRT /В.П.Сахно, 
В.М.Поляков, 
Є.М.Місько, 
Омельницький О.Є. 
//Автошляховик 
України. – 2019, №6, 
С.7-11



5. Сахно В.П. До 
аналізу конструкцій 
транспортних засобів 
для міських 
перевезень пасажирів 
/В.П.Сахно, 
В.В.Біліченко, 
В.М.Поляков, 
В.М.Босенко, 
Є.М.Місько//Вісник 
машинобудування та 
транспорту: науковий 
журнал /Міністерство 
освіти і науки України, 
Вінницький 
національний 
технічний університет 
– Вінниця: ВНТУ, № 
2(10), 2019. – С.108-
119.
6. Сахно В.П. До 
порівняльної оцінки 
триланкових 
пасажирських 
автопоїздів за 
стійкістю руху 
/В.П.Сахно, 
І.С.Мурований, 
В.М.Поляков, 
Є.М.Місько //Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. Науковий 
журнал. – Луцький 
НТУ, 2019. - №2(13). – 
С.146-155.
Пункт4:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
курсових робіт з 
дисципліни 
«Будівельна техніка 6 
(Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка)» 
для студентів усіх 
форм навчання, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» - 
С. 49
2. Методичні вказівки 
з навчальної 
дисципліни 
«Електрообладнання 
будівельних машин та 
автомобілів» до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» - 
С. 13.



3. Методичні вказівки 
з навчальної 
дисципліни 
«Технологічне 
обладнання 
підприємств 
технічного сервісу» до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» - 
С. 14.
Пункт11:
В період 3 2017 по 
2019 роки здійснював 
наукову консультацію 
в ТОВ «БК «Ескадор».
Пункт12:
1. Місько Є.М. 
Визначення 
коефіцієнта бічному 
відведенню колеса як 
функції вертикального 
навантаження / Друга 
всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«;Автобусобудування 
та пасажирські 
первезення» – Львів.: 
ЛПІ, 2016. С. 59-61;
2. Місько Є.М. Про 
можливість 
використання 
сучасних сенсорів 
MEMS як основи для 
інерційно-
навігаційної системи / 
LXXII наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ. 2016. С. 43;
3. Бондаренко А. Є. 
Аналіз розподілу 
тягових зусиль на осях 
на властивість 
поворотності 
дволанкового 
автопоїзда для 
стаціонарних кругових 
режимів / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // Проблеми 
розвитку транспорту і 
логістики: Збірник 
наукових праць за 
матеріалами VII-ї 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 



Сєвєродонецьк-Одеса, 
26-28 квітня 2017 р. – 
Сєвєродонецьк: вид-
во Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля, 
2017. - С. 175-176
4. Бондаренко А. Є. 
Аналіз поворотності 
дволанкового 
автопоїзда в 
залежності від 
розподілу тягових 
зусиль на осях / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // 
Автобусобудування та 
пасажирські 
перевезення в Україні: 
матеріали Третьої 
всеукраїнської 
міжнародної 
конференції / 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка». - Львів, 
2018. - С. 81-84
5. Вербицький В. Г. 
Біфуркаційний підхід 
до аналізу 
дивергентної втрати 
стійкості нелінійної 
моделі колісного 
екіпажа за наявності 
постійного силового 
збурення / В. Г. 
Вербицький, В. Г. 
Хребет, Є. М.Місько. 
Матеріали VІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Науково-прикладні 
аспекти
автомобільної і 
транспортно-
дорожньої галузей», 
26.05 – 27.05 2020 
року: збірник 
наукових праць, 
Луцьк,2020. – С. 16-18.
Пункт20:
17.07.07.-06.11.08. – 
ТОВ «Комбинат 
Каргилл», оператор 
станції відбору проб;
11.11.08.- 04.11.11. – 
ККП ДГС 
«Донэлектроавтотранс
», слюсар 4р;
07.11.11.-13.08.12. – 
ТОВ «АІС Автодом 
Донецьк», слюсар з 
ремонту автомобілів;
23.08.12. -13.08.13. – 
ККП ДГС 
«Донэлектроавтотранс
», слюсар 4р.
4. Посилання на  
публікації:
4.1.Бібліотека 
ім.В.І.Вернадського:
1. Ідентифікація 
параметра жорсткості 
підвіски колісного 
транспортного засобу 
/ В. П. Сахно, Є. М. 
Місько // Наукові 
нотатки. - 2016. - Вип. 



55. - С. 355-359. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nn_2016_55_70
2. Експериментальне 
визначення 
залежностей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда / А. Є. 
Бондаренко, В. Г. 
Вербицький, Є. М. 
Місько, В. Г. Хребет // 
Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. - 2018. - № 
2. - С. 34-37. - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ctmbt_2018_2_8
3. До порівняльної 
оцінки транспортних 
засобів для 
пасажирських 
перевезень у системі 
BRT / В. П. Сахно, В. 
М. Поляков, Є. М. 
Місько, О. Є. 
Омельницький // 
Автошляховик 
України. - 2019. - № 4. 
- С. 17-21. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/au_2019_4_4
4.До аналізу 
конструкцій колісних 
транспортних засобів 
для міських 
перевезень пасажирів 
/ В. П. Сахно, В. В. 
Біліченко, В. М. 
Поляков, В. М. 
Босенко, Є. М. Місько 
// Вісник 
машинобудування та 
транспорту. - 2019. - 
№ 2. - С. 108-119. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/vmbt_2019_2_17
5. До порівняльної 
оцінки триланкових 
пасажирських поїздів 
за стійкістю руху / В. 
П. Сахно, І. С. 
Мурований, В. М. 
Поляков, Є. М. Місько 
// Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. - 2019. - № 
2. - С. 146-155. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ctmbt_2019_2_19

168560 Бондаренко 
Андрій 
Єгорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 062703, 
виданий 

22.12.2010

18 Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного 
сервісу

1.к. т. н.,05.22.02 
«Автомобілі та 
трактори», 
(ДК № 062703), тема 
дисертації: 
«Покращення 
маневреності та 
стійкості руху 
триланкових  
причіпних 
автопоїздів»;
2. підвищення 
кваліфікації 2020р.: 
Міжнародне наукове 
стажування за 
програмою 
«Педагогічні підходи 
в системі освіти ЄС» в 



Університеті Північ 
(м. Вараждин, 
Хорватія) на кафедрі 
цивільного 
будівництва в період з 
07.09.20 по 21.09.20. 
Сертифікат Klasa: 910-
01/20-01/10 Ur. broj: 
2186-0336-20-20-1 від 
01.10.2020 р. 
Міжнародне наукове 
стажування за 
програмою 
«Педагогічні підходи 
в системі освіти ЄС» в 
Університеті Північ 
(м. Вараждин, 
Хорватія) на кафедрі 
цивільного 
будівництва в період з 
07.09.20 по 21.09.20. 
Сертифікат Klasa: 910-
01/20-01/10 Ur. broj: 
2186-0336-20-20-1 від 
01.10.2020 р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,2,4,11,12,14,19,20;
Пункт 1:
1). Logistic convergence 
as a mechanism of 
modification the system 
of management 
accounting of import 
operations at 
enterprises / N. 
Shmatko, A. 
Bondarenko, Y. Kaliuha, 
L. Kozachenko, L. 
Shevtsiv, D. Sedikov // 
International Journal of 
Managment. - Vol. 11, 
Issue 3, March 2020. - 
pp. 551-564. - ISSN 
Print : 0976-6502 and 
ISSN Online : 0976-
6510 (SCOPUS 
INDEXED).
2). Nazarenko I. 
Determining the regions 
of stability in the 
motion regimes and 
parameters of vibratory 
machines for different 
technological purposes 
/ I. Nazarenko, O. 
Dedov, I. Bernyk, I. 
Rogovskii, A. 
Bondarenko, A. 
Zapryvoda, V. 
Slipetskyi, L. Titova // 
Eastern-European 
journal of enterprise 
technologies. - Vol 6, No 
7 (108) (2020). - pp. 71-
79. - ISSN (print) 1729-
3774, ISSN (on-line) 
1729-4061. (SCOPUS 
INDEXED). 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2020.217747
3). Бондаренко, А. Е. 
Анализ 
поворачиваемости 
модели автомобиля с 



закрепленным 
рулевым управлением 
и учетом колеи [Текст] 
/ А. Е. Бондаренко // 
Міжвузівський 
збірник «НАУКОВІ 
НОТАТКИ» (за 
галузями знань 
«Технічні науки») : 
наук. журн. - Луцьк, 
2016. - Вип. № 55 
(липень - вересень 
2016). - С. 38 - 43. - 
ISSN 24-15-39-66 
(Фахове Україна).
4). Бондаренко, А. Е. 
Электро-механическое 
упрочнение и его 
возможности для 
повышения 
долговечности 
деталей строительной 
техники [Текст] / А. Е. 
Бондаренко // Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті - наук. 
журн. - Луцьк : 
Луцький НТУ, 2017. - 
№ 1 (8). - С. 26 - 31. - 
ISSN 2313-5425 
(Фахове Україна + інд. 
Google Scholar).
5). Експериментальне 
визначення 
залежностей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда [Текст] / А. 
Є. Бондаренко, В. Г. 
Вербицький, Є. М. 
Місько, В. Г. Хребет // 
Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті : наук. 
журн. - Луцьк : 
Луцький НТУ, 2018. - 
№ 2 (11). - С. 34 - 38. - 
ISSN 2313-5425 
(Фахове Україна + інд. 
Google Scholar).
6). Петров, В. М. 
Конструкції 
обладнання для 
вантажно-
розвантажувальних 
робіт [Текст] / В. М. 
Петров, О. О. Жданов, 
А. Є. Бондаренко // 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури : зб. наук. 
пр. - Одеса, 2020. - № 
78. - С. 41 - 51. - ISSN 
2415-377Х (Фахове 
Україна + інд. Іndex 
Copernicus).
7). Назаренко, І. І. 
Визначення зон 
стійкості режимів і 
параметрів руху 
вібраційних машин 
різного 
технологічного 
призначення [Текст] / 
І. І. Назаренко, О. П. 
Дєдов, І. М. Берник, І. 
Л. Роговський, А. Є. 
Бондаренко, А. В. 
Запривода, В. В. 



Сліпецький, Л. Л. 
Тітова // Східно-
Європейський журнал 
передових технологій. 
- № 6 / 7(108). - 2020. 
- С. 71-79. - ISSN (print) 
1729-3774, ISSN (on-
line) 1729-4061. 
(Фахове Україна + 
SCOPUS INDEXED).
Пункт 2:
1). Пат. 108864 
Україна, МПК G01M 
17/02. Спосіб 
випробування 
пневматичних шин на 
круговій біговій 
доріжці та пристрої 
для його здійснення / 
Макаров В. А., 
Костенко А. В., Петров 
О. В., Кулієв Р. А., 
Писанець О. О., 
Енглезі О. А., 
Бондаренко, А. Є., 
Кононихін С. В.; 
заявник та 
правовласник 
Донецька академія 
автомобільного 
транспорту. - № 
а201206104 ; заявл. 
21.05.12 ; опубл. 
25.06.15, Бюл. № 12.
2). Пат. 131973 
Україна, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат / Петров В. М., 
Жданов О. О., 
Бондаренко А. Є. ; 
заявник та 
правовласник Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - № u 
2018 08168 ; заявл. 
24.07.18 ; опубл. 
11.02.19, Бюл. № 3.
3). Пат. 131974 
Україна, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат з додатковими 
деками / Петров В. М., 
Жданов О. О., 
Бондаренко А. Є.; 
заявник та 
правовласник Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - № u 
2018 08171 ; заявл. 
24.07.18 ; опубл. 
11.02.19, Бюл. № 3.
Пункт 3:
1). Сирота, В. М. 
Ергономіка [Текст] : 
навч. посіб. / В. М. 
Сирота, Т. В. 
Волобуєва, А. Є. 
Бондаренко ; 
Одеський 
автомобільно-
дорожній коледж 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету. - Одеса, 
2019. - 181 с.
2). Волобуєва, Т. В. 
Організація 
автомобільних 



перевезень [Текст] : 
навч. посіб. / Т. В. 
Волобуєва, А. Є. 
Бондаренко, І. О. 
Муравйова ; Одеська 
держ. акад. буд. та арх. 
– Одеса : ОДАБА, 
2019. – 312 с.
Пункт 4:
1). Бондаренко, А. Є. 
Технологічне 
проектування 
підприємств з 
технічного сервісу 
будівельних машин і 
автомобілів [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсового 
проекту) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 90 с. 
(№1717-17, диск 
№1655).
2). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 1 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 24 с. 
(№1714-18, диск 
№1655).
3). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 2 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 



програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 70 с. 
(№1718-18, диск 
№1652).
4). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 2 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
розрахункової роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 48 с. 
(№1716-18, диск 
№1654).
5). Бондаренко, А. Є. 
Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 - 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко, В. 
М. Мінаков ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 



ОДАБА, 2017. - 42 с. 
(№1462-17, диск 
№1423).
6). Бондаренко, А. Є. 
Будівельна техніка 2 
(Механізований 
інструмент) [Текст] : 
метод. вказівки (до 
складання реферату) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 15 с. 
(№1593-17, диск 
№1560).
7). Бондаренко, А. Є. 
Автотранспортні 
засоби 1 (Основи 
конструкції 
автотранспортних 
засобів) [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 17 с. 
(№1610-18, диск 
№1563).
8). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 1 (Основи 
технічної діагностики) 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 



спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 18 с. 
(№1685-18, диск 
№1622).
9). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Відновлення деталей) 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 54 с. 
(№1771-18, диск 
№1752).
10). Бондаренко, А. Є. 
Автотранспортні 
засоби 3 (Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів) [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньопрофесійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 54 с. 
(№1773-18, диск 
№1754).



11). Бондаренко, А. Є. 
Організація фірмового 
сервісного 
обслуговування 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 30 с. 
(№1845-18, диск 
№1852).
12). Бондаренко, А. Є. 
Робочі процеси та 
основи розрахунку 
автотранспортних 
засобів [Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 72 с. 
(№1893-19, диск 
№1854).
13). Бондаренко, А. Є. 
Ліцензування і 
сертифікація на 
автомобільному 
транспорті [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 



«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 14 с.
14). Кулікова, Л. В. 
Економіка галузі 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньопрофесійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ Л. В. Кулікова, А. Є. 
Бондаренко, О.М. 
Осетян ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 57 с. 
(друк, диск №1874).
15). Назаренко, І. І. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 1 
(Надійність машин) 
[Текст] : методичні 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів усіх форм 
навчання за освітньо-
професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
І. І. Назаренко, А. Є. 
Бондаренко ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2020 – 26 с. 
(№ 2512).
16). Бондаренко, А. Є. 
Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування 
автомобілів [Текст] : 
методичні вказівки 
(до виконання 
курсового проекту) 
для студентів усіх 
форм навчання за 



освітньо-професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2020 – 
72 с. (№ 2513).
17). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Відновлення деталей) 
[Текст] : методичні 
вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів 
усіх форм навчання за 
освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» із галузі 
знань 13 «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2021 – 
54 с. (№ 2514).
18). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу) 
[Текст] : метод 
вказівки (до 
виконання курсового 
проекту) для студентів 
усіх форм навчання за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2021 – 
90 с. 
Пункт 11:
1). З вересня 2016 по 
грудень 2019 року на 
підставі дії Договору 
про партнерство та 



співробітництво від 
15.03.16 здійснював 
наукові та методичні 
консультації в ТОВ 
«БК «Ескадор» в 
питаннях організації 
транспортних 
процесів та 
покращення роботи 
технічної служби 
підприємства з 
технічного 
обслуговуванняі 
ремонту будівельних 
машин і автомобілів.
Пункт 12:
1). Бондаренко, А. Е. О 
подготовке 
высококвалифициров
анных кадров для 
технической 
эксплуатации 
строительной и 
автотранспортной 
техники [Текст] / А. Е. 
Бондаренко // 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси : 
матеріали Наук.-
практ. конф. (Одеса, 
22 - 24 вересня 2016 
р.) / Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - Одеса 
: ОДАБА, 2016. - С. 67.
2). Бондаренко, А. Є. 
Аналіз розподілу 
тягових зусиль на осях 
на властивість 
поворотності 
дволанкового 
автопоїзда для 
стаціонарних кругових 
режимів [Текст] / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // Проблеми 
розвитку транспорту і 
логістики : зб. наук. 
пр. за матеріалами 
VII-ї Міжнародної 
наук.-пр. конф., 
(Сєвєродонецьк - 
Одеса, ОНМУ, 26 - 28 
квітня 2017 р.). - 
Сєвєродонецьк : вид-
во Східноукраїнського 
національного 
університету ім. 
Володимира Даля, 
2017. - С. 175 - 176.
3). Петров, В. М. 
Использование 
отходов основного 
производства в 
качестве топлива 
[Текст] / В. М. Петров, 
А. Е. Бондаренко, О. О. 
Жданов // Актуальні 
проблеми 
енергоресурсозбереже
ння та екології : 
матеріали 
Міжнародної наук.-
техн. конф. (Одеса, 10 - 
11 жовтня 2017 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2017. - С. 47 - 



48.
4). Бондаренко, А. Є. 
Застосування САПР в 
навчальному процесі 
[Текст] / А. Є. 
Бондаренко, В. М. 
Петров, О. О. Жданов 
// Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХІІІ 
Міжнародної наук.-
метод. конф. (Одеса, 
19 - 20 квітня 2018 р.) 
/ Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2018. - С. 192 - 
193.
5). Бондаренко, А. Є. 
Аналіз поворотності 
дволанкового 
автопоїзда в 
залежності від 
розподілу тягових 
зусиль на осях [Текст] 
/ А. Є. Бондаренко, Є. 
М. Місько // 
Автобусобудування та 
пасажирські 
перевезення в Україні 
: матеріали ІІІ Всеукр. 
конф. (Львів, 22 - 23 
лютого 2018 р.) / 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка». - Львів, 
2018. - С. 81 - 84.
6). Бондаренко, А. Є. 
Перспективи розвитку 
транспортного 
комплексу України  
[Текст] / А. Є. 
Бондаренко, Т. В. 
Волобуєва // 75-а 
Наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
16 - 17 травня 2020 р.) 
: тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2019. - 
С. 263.
7). Бондаренко, А. Є. 
До питання 
ідентифікації системи 
коливань підвіски 
транспортного засобу 
/ А. Є. Бондаренко, Є. 
М. Місько // 75-а 
Наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
16 - 17 травня 2020 р.) 
: тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2019. - 
С. 262.
8). Петров, В. М. 
Використання 
AUTODESK 
INVENTOR в курсі 
Деталі машин [Текст] 
/ В. М. Петров, О. О. 
Жданов, А. Є. 
Бондаренко // 
Управління якістю 



підготовки фахівців : 
матеріали ХХV 
Міжнар. наук.-метод. 
конф. (Одеса, 27 
травня 2020 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - Одеса 
: Внешрекламсервис, 
2020. - Ч. 2. - С. 92 - 
94.
9). Бондаренко, А. Є. 
До питання 
визначення 
оптимальної точки 
прикладання тягових 
зусиль дволанкового 
автопоїзда за різних 
варіантів 
завантаження [Текст] 
/ А. Є. Бондаренко, Є. 
М. Місько // 76-а 
Наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
21-22 травня 2020 р.) : 
тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2020. - 
С. 244.
10). Identification of 
vibrating machines and 
control of their work 
process / I. Nazarenko, 
A. Bondarenko, A. 
Zapryvoda, V. Slipetskyi 
// ТЕKA. QUARTERLY 
JOURNAL OF AGRI-
FOOD INDUSTRY. – 
Poland, 35-232 Rzeszów 
: Publishing House 
«SPOLOM», 2020. - 
Vol. 20, No. 3. - pp. 71-
78. - ISSN 2657-9537.
Пункт 14:
1).Керівник 
проблемної групи 
«Автотранспортні 
засоби». Наказ № 
228/од від 27.09.2019.
2).Керівник 
проблемної групи 
«Автотранспортні 
засоби». Наказ № 
252/од від 18.11.2020.
Пункт 19:
1). Участь у 
Всеукраїнському 
методичному 
об’єднанні викладачів 
за спеціальністю 
«Транспортні 
технології». 
Сертифікат № 100 від 
19.11.20.
2. Участь у VІ засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2021 
(дистанційно).
Пункт 20:
1). 03.08.1992-
22.01.2002 - 
контролер технічного 
стану автомобілів, 
механік автоколони 
Підприємства 



автомобільного 
транспорту 
«Донбасенерго» м. 
Горлівка, Донецька 
обл. (9 р. 6 міс.)
4. Посилання на 
профілі:
4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57216179589

168560 Бондаренко 
Андрій 
Єгорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 062703, 
виданий 

22.12.2010

18 Технологічні 
процеси 
станцій 
технічного 
обслуговуванн
я

1.к. т. н.,05.22.02 
«Автомобілі та 
трактори», 
(ДК № 062703), тема 
дисертації: 
«Покращення 
маневреності та 
стійкості руху 
триланкових  
причіпних 
автопоїздів»;
2. підвищення 
кваліфікації 2020р.: 
Міжнародне наукове 
стажування за 
програмою 
«Педагогічні підходи 
в системі освіти ЄС» в 
Університеті Північ 
(м. Вараждин, 
Хорватія) на кафедрі 
цивільного 
будівництва в період з 
07.09.20 по 21.09.20. 
Сертифікат Klasa: 910-
01/20-01/10 Ur. broj: 
2186-0336-20-20-1 від 
01.10.2020 р. 
Міжнародне наукове 
стажування за 
програмою 
«Педагогічні підходи 
в системі освіти ЄС» в 
Університеті Північ 
(м. Вараждин, 
Хорватія) на кафедрі 
цивільного 
будівництва в період з 
07.09.20 по 21.09.20. 
Сертифікат Klasa: 910-
01/20-01/10 Ur. broj: 
2186-0336-20-20-1 від 
01.10.2020 р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,2,4,11,12,14,19,20;
Пункт 1:
1). Logistic convergence 
as a mechanism of 
modification the system 
of management 
accounting of import 
operations at 
enterprises / N. 
Shmatko, A. 
Bondarenko, Y. Kaliuha, 
L. Kozachenko, L. 
Shevtsiv, D. Sedikov // 
International Journal of 
Managment. - Vol. 11, 
Issue 3, March 2020. - 
pp. 551-564. - ISSN 
Print : 0976-6502 and 
ISSN Online : 0976-
6510 (SCOPUS 



INDEXED).
2). Nazarenko I. 
Determining the regions 
of stability in the 
motion regimes and 
parameters of vibratory 
machines for different 
technological purposes 
/ I. Nazarenko, O. 
Dedov, I. Bernyk, I. 
Rogovskii, A. 
Bondarenko, A. 
Zapryvoda, V. 
Slipetskyi, L. Titova // 
Eastern-European 
journal of enterprise 
technologies. - Vol 6, No 
7 (108) (2020). - pp. 71-
79. - ISSN (print) 1729-
3774, ISSN (on-line) 
1729-4061. (SCOPUS 
INDEXED). 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2020.217747
3). Бондаренко, А. Е. 
Анализ 
поворачиваемости 
модели автомобиля с 
закрепленным 
рулевым управлением 
и учетом колеи [Текст] 
/ А. Е. Бондаренко // 
Міжвузівський 
збірник «НАУКОВІ 
НОТАТКИ» (за 
галузями знань 
«Технічні науки») : 
наук. журн. - Луцьк, 
2016. - Вип. № 55 
(липень - вересень 
2016). - С. 38 - 43. - 
ISSN 24-15-39-66 
(Фахове Україна).
4). Бондаренко, А. Е. 
Электро-механическое 
упрочнение и его 
возможности для 
повышения 
долговечности 
деталей строительной 
техники [Текст] / А. Е. 
Бондаренко // Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті - наук. 
журн. - Луцьк : 
Луцький НТУ, 2017. - 
№ 1 (8). - С. 26 - 31. - 
ISSN 2313-5425 
(Фахове Україна + інд. 
Google Scholar).
5). Експериментальне 
визначення 
залежностей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда [Текст] / А. 
Є. Бондаренко, В. Г. 
Вербицький, Є. М. 
Місько, В. Г. Хребет // 
Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті : наук. 
журн. - Луцьк : 
Луцький НТУ, 2018. - 
№ 2 (11). - С. 34 - 38. - 
ISSN 2313-5425 
(Фахове Україна + інд. 
Google Scholar).
6). Петров, В. М. 



Конструкції 
обладнання для 
вантажно-
розвантажувальних 
робіт [Текст] / В. М. 
Петров, О. О. Жданов, 
А. Є. Бондаренко // 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури : зб. наук. 
пр. - Одеса, 2020. - № 
78. - С. 41 - 51. - ISSN 
2415-377Х (Фахове 
Україна + інд. Іndex 
Copernicus).
7). Назаренко, І. І. 
Визначення зон 
стійкості режимів і 
параметрів руху 
вібраційних машин 
різного 
технологічного 
призначення [Текст] / 
І. І. Назаренко, О. П. 
Дєдов, І. М. Берник, І. 
Л. Роговський, А. Є. 
Бондаренко, А. В. 
Запривода, В. В. 
Сліпецький, Л. Л. 
Тітова // Східно-
Європейський журнал 
передових технологій. 
- № 6 / 7(108). - 2020. 
- С. 71-79. - ISSN (print) 
1729-3774, ISSN (on-
line) 1729-4061. 
(Фахове Україна + 
SCOPUS INDEXED).
Пункт 2:
1). Пат. 108864 
Україна, МПК G01M 
17/02. Спосіб 
випробування 
пневматичних шин на 
круговій біговій 
доріжці та пристрої 
для його здійснення / 
Макаров В. А., 
Костенко А. В., Петров 
О. В., Кулієв Р. А., 
Писанець О. О., 
Енглезі О. А., 
Бондаренко, А. Є., 
Кононихін С. В.; 
заявник та 
правовласник 
Донецька академія 
автомобільного 
транспорту. - № 
а201206104 ; заявл. 
21.05.12 ; опубл. 
25.06.15, Бюл. № 12.
2). Пат. 131973 
Україна, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат / Петров В. М., 
Жданов О. О., 
Бондаренко А. Є. ; 
заявник та 
правовласник Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - № u 
2018 08168 ; заявл. 
24.07.18 ; опубл. 
11.02.19, Бюл. № 3.
3). Пат. 131974 
Україна, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат з додатковими 



деками / Петров В. М., 
Жданов О. О., 
Бондаренко А. Є.; 
заявник та 
правовласник Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - № u 
2018 08171 ; заявл. 
24.07.18 ; опубл. 
11.02.19, Бюл. № 3.
Пункт 3:
1). Сирота, В. М. 
Ергономіка [Текст] : 
навч. посіб. / В. М. 
Сирота, Т. В. 
Волобуєва, А. Є. 
Бондаренко ; 
Одеський 
автомобільно-
дорожній коледж 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету. - Одеса, 
2019. - 181 с.
2). Волобуєва, Т. В. 
Організація 
автомобільних 
перевезень [Текст] : 
навч. посіб. / Т. В. 
Волобуєва, А. Є. 
Бондаренко, І. О. 
Муравйова ; Одеська 
держ. акад. буд. та арх. 
– Одеса : ОДАБА, 
2019. – 312 с.
Пункт 4:
1). Бондаренко, А. Є. 
Технологічне 
проектування 
підприємств з 
технічного сервісу 
будівельних машин і 
автомобілів [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсового 
проекту) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 90 с. 
(№1717-17, диск 
№1655).
2). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 1 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 



програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 24 с. 
(№1714-18, диск 
№1655).
3). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 2 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 70 с. 
(№1718-18, диск 
№1652).
4). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 2 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
розрахункової роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 48 с. 
(№1716-18, диск 
№1654).
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академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
21-22 травня 2020 р.) : 
тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2020. - 
С. 244.
10). Identification of 
vibrating machines and 
control of their work 
process / I. Nazarenko, 
A. Bondarenko, A. 
Zapryvoda, V. Slipetskyi 
// ТЕKA. QUARTERLY 
JOURNAL OF AGRI-
FOOD INDUSTRY. – 
Poland, 35-232 Rzeszów 
: Publishing House 
«SPOLOM», 2020. - 
Vol. 20, No. 3. - pp. 71-
78. - ISSN 2657-9537.
Пункт 14:
1).Керівник 
проблемної групи 
«Автотранспортні 
засоби». Наказ № 
228/од від 27.09.2019.



2).Керівник 
проблемної групи 
«Автотранспортні 
засоби». Наказ № 
252/од від 18.11.2020.
Пункт 19:
1). Участь у 
Всеукраїнському 
методичному 
об’єднанні викладачів 
за спеціальністю 
«Транспортні 
технології». 
Сертифікат № 100 від 
19.11.20.
2. Участь у VІ засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2021 
(дистанційно).
Пункт 20:
1). 03.08.1992-
22.01.2002 - 
контролер технічного 
стану автомобілів, 
механік автоколони 
Підприємства 
автомобільного 
транспорту 
«Донбасенерго» м. 
Горлівка, Донецька 
обл. (9 р. 6 міс.)
4. Посилання на 
профілі:
4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57216179589

310464 Сирота 
В`ячеслав 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 038712, 
виданий 

14.12.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021802, 
виданий 

23.12.2008

46 Технологія 
ремонту 
агрегатів і 
систем

1. к.т.н., 05.01.04 
«Ергономіка», тема 
дисертації  
«Ергономічна оцінка 
характеристик 
процесу навчання 
людини водінню 
автомобіля»  (ДК № 
038712),
доцент  кафедри  
технічної експлуатації 
автомобілів 
(12ДЦ№021802);
2. підвищення 
кваліфікація.:
1.  Курси підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
короткострокового 
семінару на тему: 
Аналіз транспортного 
процесу в контексті 
безпеки дорожнього 
руху // Science, society, 
education: topical issues 
and development 
prospects. Abstracts of 
the 4th International 
scientific and practical 
conference. SPC “Sci-
conf.com.ua”. Kharkiv, 
Ukraine. 2020. Pp. 137 
– 140. URL: http://sci-
conf.com.ua. (16 
годин);
2. Курси підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
короткострокового 



семінару на тему: 
Аналіз сучасного 
стану транспортної 
системи України // 
Eurasian scientific 
congress. Abstracts of 
the 3rd International 
scientific and practical 
conference. Barca 
Academy Publishing. 
Barcelona, Spain. 2020. 
Pp. 127 – 132. URL: 
http://sciconf.com.ua 
(24 години);
3. Курси підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
короткострокового 
семінару на тему: 
Дослідження проблем 
забезпечення безпеки 
в транспортному 
процесі // Innovative 
development of science 
and education. 
Abstracts of the 1st 
International scientific 
and practical 
conference. ISGT 
Publishing House. 
Athens, Greece. 2020. 
Pp. 170 – 175. URL: 
http://sci-conf.com.ua 
(24 години);
4. Організація, 
проведення та участь у 
V засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій» на тему: 
«Актуальні питання з 
підготовки фахівців 
транспортної галузі», 
19 листопада 2020, м. 
Одеса (6 годин).
5. Курси підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Сучасні 
технології навчання». 
Південноукраїнський 
національний 
педагогічний 
університет імені К.Д. 
Ушинського, 10.06-
30.06.2021. Свідоцтво 
№СПК 32/1-
0952/2021
6. Участь у ІІІ 
Науково-практичній 
конференції на тему 
«Транспортні 
технології: стан, 
проблеми, 
перспективи» для 
викладачів в рамках 
роботи VІ засідання 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій» (10 
годин), 2021 
Сертифікат №103;
7. Участь у 
національному 
проекті з цифрової 
грамотності «Дія. 
Цифрова освіта», 
29.11.2021:



освітній  серіал: 
Електронний підпис, 
сертифікат на 0,2 
кредити ЄКТС;
проходження 
тестування 
Цифрограм 2,0, 
сертифікат.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.2,3,4,12,19,20;
Пункт 1
1. Оцінка чинників, які 
впливають на 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки водія 
навантажувача [Текст] 
/ Т. В. Волобуєва, В. М. 
Сирота, К. І. 
Кострубіна, Д. О. 
Волобуєв // Науково-
технічний та 
виробничий журнал. 
Підйомно-
транспортна техніка – 
Одеса, 2018. №3(48). 
– С.114 - 119. – ISSN 
2311-0368 (Print) ISSN 
2409-1049 (Online).
2. Удосконалення 
навичок керування 
транспортним засобом 
за допомогою 
спеціалізованих 
технічних засобів // Т. 
В. Волобуєва, В. М. 
Сирота, Степанов О.В., 
Венгер А.С. // 
Науково-технічний та 
виробничий журнал. 
Підйомно-
транспортна техніка – 
Одеса, 2021, №1. – С. 
46 - 55. – ISSN 2311-
0368 (Print) ISSN 
2409-1049 (Online).
Подано до друку 3. 
Ергономічна оцінка 
можливого числа 
циклів навчання, 
необхідних для 
підготовки водія до 
заданого рівня // Т. В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота// Науково-
технічний та 
виробничий журнал. 
Підйомно-
транспортна техніка –  
Одеса, 2022.
Пункт 2:
Авторські свідоцтва:
1. Сирота В.М., 
Савичев Г.Д., Кочерга 
В.И. Стол 
полидинамометричес
кий А.с. № 929101 
СССР, МКИ А61 
G13/00.-№2939571/28
-13; Заявлено 
06.06.1980; Опубл. 
23.05.82, Бюл. № 19. – 
4 с.
2. Сирота В.М., 
Курпниек А.Л. 



Сиденье 
транспортного 
средства А.с. 1278258 
СССР, МКИ В60 
N1/02.-№ 3830021/31-
11; Заявлено 25.12.84; 
Опубл. 25.12.1986, 
Бюл. № 47. – 4 с.
3. Сирота В.М., 
Лагонский Л.Л., 
Меликов Э.Н., 
Савичев 
Г.Д.Устройство для 
массажа А.с. № 
1292771 СССР, МКИ 
А61 Н9/00.-№ 
3843149/28-14; 
Заявлено 21.01.1985; 
Опубл.28.02.87, Бюл. 
№ 8. – 5с.
4. Сирота В.М., 
Цыганков Э.С., 
Маковский С.Б. 
Тренажер для 
обучения вождению 
автомобиля А.с. 
1390627 СССР, МКИ 
G09 В9/04.-№ 
4101658/31-11; 
Заявлено 06.06.1986; 
Опубл. 23.04.88, Бюл. 
№ 15. – 3 с.
5. Маковский С.Б., 
Сирота В.М., Ставцев 
В.В. Сиденье 
транспортного 
средства А.с. 1789371 
СССР, МКИ В60 
N2/00. – 
№4913986/11; 
Заявлено 25.02.91; 
Опубл. 23.01.1993,  
Бюл. №3. –  6 с.
Патент:
1. Пат. 68346 UA, МКИ 
G09 В9/04 Тренажер 
для навчання і 
контролю 
оптимальної посадки 
водія [Текст] / Ставцев 
В.В., Сирота В.М., 
Шолом В.Л.; заявник 
Автомобільно-
дорожній інститут 
Донецького 
національного 
технічного 
університету . – № 
99105424; заявл. 
05.10.1999 ; опубл. 
16.08.2004 , Бюл. № 8, 
2004 р.
Окрім патентів 
виданих до 2004 року 
є дві заявки на 
корисну модель, які 
знаходяться на етапі 
розгляду.
розглядається заява 
на корисну модель 
«Тренажер для 
навчання водінню 
автомобіля» / Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота, А.С. Венгер, 
С.Б. Маковський, 
2020;
оформлюється заява 
на корисну модель 
«Пристрій для 
навчання водіїв 



раціонально долати 
підйоми»/ Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота, Д.О. Волобуєв, 
2021.

Пункт 3:
1. Ергономіка [Текст] : 
навч. посіб. / 
В.М.Сирота, 
Т.В.Волобуєва, 
А.Є.Бондаренко. – 
Одеса : ОАДК ОНПУ, 
2019. – 181 с.
2.Організація 
навантажувально – 
розвантажувальних 
робіт [Текст] : навч. 
посіб. / В.М. Сирота, 
Т.В. Волобуєва, В.Б. 
Кострубіна [та ін.] – 
Одеса : ОАДК ОНПУ, 
2019. – 267 с.
3.О. В. Степанов, Н. О. 
Семченко, О. О. 
Холодова, Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота. Безпека 
дорожнього руху з 
урахуванням впливу 
фактора людини : 
монографія / за. заг. 
ред. О. В. Степанова. ― 
Харків: Вид-во «Естет 
Принт». 2021. 288 c. 
ISBN 978-617-95124-0-
7.
Пункт 4:
1. Волобуєва, Т.В. 
Організація 
навантажувально–
розвантажувальних 
робіт [Текст] : метод. 
вказівки до виконання 
курсової роботи для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності – 275 
«Транспортні 
технології, 
спеціалізації «275.03 
Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)», денної 
форми навчання 
[Текст] / уклад.: В.М. 
Сирота, Т.В. 
Волобуєва. – Одеса: 
ОАДК ОНПУ, 2018. – 
28 с.
2. Волобуєва, Т.В. 
Організація 
навантажувально–
розвантажувальних 
робіт [Текст] : метод. 
вказівки до виконання 
практичних занять 
для студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності – 275 
«Транспортні 
технології, 
спеціалізації «275.03 
Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)», денної 
форми навчання 



[Текст] / уклад.: В.М. 
Сирота, Т.В. 
Волобуєва. – Одеса: 
ОАДК ОНПУ, 2018. – 
38 с.
3. Мехатроніка [Текст] 
: консп. лекцій  для 
студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів 
«Технічного 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» / 
уклад.: В.М. Сирота, 
Т.В. Волобуєва.– 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
– 131 с.
4. Волобуєва Т. В. 
Будівельна техніка 2 
(Механізований 
інструмент) : 
методичні вказівки до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
Т. В. Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2020 – 30 с. 
5. Волобуєва Т. В. 
Технологічне 
обладнання 
підприємств 
технічного сервісу : 
методичні вказівки до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
Т. В. Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 



архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2020 – 30 с. 
6. Волобуєва, Т. В. 
Вантажні перевезення 
: методичні вказівки 
(до виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)»/ Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2020 – 21 с. 
7. Ергономіка. 
Конспект лекцій для  
студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)»/ Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2020 – 130 с. 
8. Волобуєва, Т. В. 
Ергономіка : 
методичні вказівки 
(до виконання 
реферату) для 
студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27  
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 



архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2020 – 19 с. 
9. Волобуєва Т. В. 
Ергономіка : 
методичні вказівки 
(до виконання 
практичних занять) 
для студентів, 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)»/ Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2020 – 42 с. 
10. Будівельна техніка 
2 (Механізований 
інструмент). Конспект 
лекцій для студентів, 
що навчаються за 
освітньо–
професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування»  / 
Укл.: В. М. Сирота, Т. 
В. Волобуєва – Одеса: 
ОДАБА, 2021. – 110 с.
11. Технологічне 
обладнання 
підприємств 
технічного сервісу. 
Конспект лекцій для 
студентів, що 
навчаються за 
освітньо–
професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування»  / 
Укл.: В. М. Сирота, Т. 
В. Волобуєва – Одеса: 
ОДАБА, 2021. – 267 с.
12. Взаємодія видів 
транспорту. Конспект 
лекцій для  студентів, 
що навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 



автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)»/ Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота, А.С. Целікова; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса: ОДАБА, 2021 – 
184 с.
13. Волобуєва Т. В. 
Взаємодія видів 
транспорту : 
методичні вказівки до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)»/ Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 15 с. 
14. Волобуєва Т. В. 
Взаємодія видів 
транспорту: методичні 
вказівки до виконання 
практичних занять 
для студентів, 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 43 с. 
15. Волобуєва Т. В. 
Вантажні 
перевезення: 
методичні вказівки до 
виконання 
практичних занять 
для студентів, 



навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)». Частина 
І / Т. В. Волобуєва, В. 
М. Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 47 с. 
16. Вантажні 
перевезення. 
Конспект лекцій для  
студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)»/ В. М. 
Сирота, Т. В. 
Волобуєва, І. О. 
Муравйова; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 225 с. 
17. Волобуєва Т. В. 
Вантажні 
перевезення: 
методичні вказівки до 
виконання курсового 
проєкту для студентів, 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)»/ Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 82 с
18. Волобуєва Т. В. 
Вантажні 
перевезення: 
методичні вказівки до 



виконання 
практичних занять 
для студентів, 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» Частина 
ІІ / Т. В. Волобуєва, В. 
М. Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 47 с. 
19. Сирота В. М. 
Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем: 
методичні вказівки до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)»/ В. М. 
Сирота, Т. В. 
Волобуєва; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 25 с. 
20. Волобуєва Т. В. 
методичні вказівки до 
виконання 
кваліфікаційної 
роботи для студентів, 
що навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 



ОДАБА, 2021. –  36 с. 
21.  Волобуєва Т. В. 
Взаємодія видів 
транспорту: методичні 
вказівки до виконання 
курсової роботи для 
студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів  
із галузі знань 27 – 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 – 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021. – 68 с. 
22. Волобуєва Т. В. 
Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем: 
методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи для студентів, 
що навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів  
із галузі знань 27 – 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 – 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021. – 64 с.
Пункт 12:
1. Аналіз 
транспортного 
процесу в контексті 
безпеки дорожнього 
руху [Текст] / Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота, А.С. Венгер, 
О.В. Степанов // The 4 
International scientific 
and  practical 
conference «Science, 
society, education: 
topical issues and 
development 
prospects» [march, 16-
17, 2020]  SPC «Sci-
conf.ua», Kharkiv,  
Ukraine. 2020.  – С. 
137-139.
2. Аналіз сучасного 
стану транспортної 
системи України 



[Текст] / Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота, А.С. Венгер, 
О.В. Степанов //III 
Международная 
научно-практическая 
конференция. 
«EURASIAN 
SCIENTIFIC 
CONGRESS». 22-24 
марта 2020. 
Барселона, Испания. - 
С. 127-131
3.Використання 
інтелектуальних 
транспортних систем у 
транспортному 
процесі [Текст] / Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота, А.С. Венгер, 
О.В. Степанов // ІХ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Проблеми і 
перспективи розвитку 
транспорту», 23 квітня 
2020,  м. Одеса. - С. 
68-70
4. Дослідження 
проблем забезпечення 
безпеки в 
транспортному 
процесі [Текст] / Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота, А.С. Венгер, 
О.В. Степанов // I 
Международная 
научно-практическая 
конференция. 
«INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF 
SCIENCE AND 
EDUCATION». 29-31 
марта 2020 года. 
Афины, Греция, 2020. 
– С.170.
5. Волобуєва, Т. В. 
Аналіз впливу 
технічного стану 
автотранспортних 
засобів на безпеку 
дорожнього руху 
[Текст] / Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота, А.С. Венгер 
//Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Транспортні 
технології та безпека 
дорожнього руху» 14-
15 квітня 2020 р., м. 
Запоріжжя. - С. 76-77
6. Волобуєва, Т. В.  
Перспективи 
застосування 
робототехнічних 
систем [Текст] / Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота // 76-а наук.-
техн. конф. ОДАБА 
[Одеса, 21-22 трав. 
2020 р.]. – Одеса : 
ОДАБА, 2020. – С.245.
7. Оцінка безпеки 
дорожнього руху на 
автомобільних 
дорогах України» 
[Текст] / Т.В. 



Волобуєва, В.М. 
Сирота, А.С. Венгер, О. 
В. Степанов //  
Всеукраїнська 
науково-практична 
онлайн-конференція 
«Безпека на дорозі», 
15 травня 2020, м. 
Кривий ріг. - С. 37-40.
8. Волобуєва, Т. В.  
Перспективи 
підвищення 
професійної 
підготовки та 
перепідготовки водіїв 
[Текст] / Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота, Д.Д. 
Шувалова // 77-а 
наук.-техн. конф. 
ОДАБА [Одеса, трав. 
2021 р.]. – Одеса : 
ОДАБА, 2021. – 183 С.
Пункт 19:
1. Участь у V засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2020, м. 
Одеса (дистанційно).
2. Участь у VІ засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2021 
(дистанційно).
Пункт 20:
07.1970 - 08.1974 рр. – 
Автослюсар. 
Петровська автобаза, 
м. Донецьк. (наказ № 
273 від 13.07.1970 р.)
08.1974 – 11.1974 – 
Старший механік, 
Микитівського АТП 
№ 04763, м. Горлівка, 
Донецької обл. (наказ 
№ 169/к від 19.08.1974 
р.)-
11.1974 – 02.1975 – В.о. 
начальника 
автоколони 
Микитівського АТП 
№ 04763, м. Горлівка, 
Донецької обл. ( наказ 
№ 99 к від 20.11.1974 
р.).

168560 Бондаренко 
Андрій 
Єгорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 062703, 
виданий 

22.12.2010

18 Відновлення 
деталей

1.к. т. н.,05.22.02 
«Автомобілі та 
трактори», 
(ДК № 062703), тема 
дисертації: 
«Покращення 
маневреності та 
стійкості руху 
триланкових  
причіпних 
автопоїздів»;
2. підвищення 
кваліфікації 2020р.: 
Міжнародне наукове 
стажування за 
програмою 
«Педагогічні підходи 
в системі освіти ЄС» в 
Університеті Північ 
(м. Вараждин, 
Хорватія) на кафедрі 
цивільного 



будівництва в період з 
07.09.20 по 21.09.20. 
Сертифікат Klasa: 910-
01/20-01/10 Ur. broj: 
2186-0336-20-20-1 від 
01.10.2020 р. 
Міжнародне наукове 
стажування за 
програмою 
«Педагогічні підходи 
в системі освіти ЄС» в 
Університеті Північ 
(м. Вараждин, 
Хорватія) на кафедрі 
цивільного 
будівництва в період з 
07.09.20 по 21.09.20. 
Сертифікат Klasa: 910-
01/20-01/10 Ur. broj: 
2186-0336-20-20-1 від 
01.10.2020 р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,2,4,11,12,14,19,20;
Пункт 1:
1). Logistic convergence 
as a mechanism of 
modification the system 
of management 
accounting of import 
operations at 
enterprises / N. 
Shmatko, A. 
Bondarenko, Y. Kaliuha, 
L. Kozachenko, L. 
Shevtsiv, D. Sedikov // 
International Journal of 
Managment. - Vol. 11, 
Issue 3, March 2020. - 
pp. 551-564. - ISSN 
Print : 0976-6502 and 
ISSN Online : 0976-
6510 (SCOPUS 
INDEXED).
2). Nazarenko I. 
Determining the regions 
of stability in the 
motion regimes and 
parameters of vibratory 
machines for different 
technological purposes 
/ I. Nazarenko, O. 
Dedov, I. Bernyk, I. 
Rogovskii, A. 
Bondarenko, A. 
Zapryvoda, V. 
Slipetskyi, L. Titova // 
Eastern-European 
journal of enterprise 
technologies. - Vol 6, No 
7 (108) (2020). - pp. 71-
79. - ISSN (print) 1729-
3774, ISSN (on-line) 
1729-4061. (SCOPUS 
INDEXED). 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2020.217747
3). Бондаренко, А. Е. 
Анализ 
поворачиваемости 
модели автомобиля с 
закрепленным 
рулевым управлением 
и учетом колеи [Текст] 
/ А. Е. Бондаренко // 



Міжвузівський 
збірник «НАУКОВІ 
НОТАТКИ» (за 
галузями знань 
«Технічні науки») : 
наук. журн. - Луцьк, 
2016. - Вип. № 55 
(липень - вересень 
2016). - С. 38 - 43. - 
ISSN 24-15-39-66 
(Фахове Україна).
4). Бондаренко, А. Е. 
Электро-механическое 
упрочнение и его 
возможности для 
повышения 
долговечности 
деталей строительной 
техники [Текст] / А. Е. 
Бондаренко // Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті - наук. 
журн. - Луцьк : 
Луцький НТУ, 2017. - 
№ 1 (8). - С. 26 - 31. - 
ISSN 2313-5425 
(Фахове Україна + інд. 
Google Scholar).
5). Експериментальне 
визначення 
залежностей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда [Текст] / А. 
Є. Бондаренко, В. Г. 
Вербицький, Є. М. 
Місько, В. Г. Хребет // 
Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті : наук. 
журн. - Луцьк : 
Луцький НТУ, 2018. - 
№ 2 (11). - С. 34 - 38. - 
ISSN 2313-5425 
(Фахове Україна + інд. 
Google Scholar).
6). Петров, В. М. 
Конструкції 
обладнання для 
вантажно-
розвантажувальних 
робіт [Текст] / В. М. 
Петров, О. О. Жданов, 
А. Є. Бондаренко // 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури : зб. наук. 
пр. - Одеса, 2020. - № 
78. - С. 41 - 51. - ISSN 
2415-377Х (Фахове 
Україна + інд. Іndex 
Copernicus).
7). Назаренко, І. І. 
Визначення зон 
стійкості режимів і 
параметрів руху 
вібраційних машин 
різного 
технологічного 
призначення [Текст] / 
І. І. Назаренко, О. П. 
Дєдов, І. М. Берник, І. 
Л. Роговський, А. Є. 
Бондаренко, А. В. 
Запривода, В. В. 
Сліпецький, Л. Л. 
Тітова // Східно-
Європейський журнал 
передових технологій. 



- № 6 / 7(108). - 2020. 
- С. 71-79. - ISSN (print) 
1729-3774, ISSN (on-
line) 1729-4061. 
(Фахове Україна + 
SCOPUS INDEXED).
Пункт 2:
1). Пат. 108864 
Україна, МПК G01M 
17/02. Спосіб 
випробування 
пневматичних шин на 
круговій біговій 
доріжці та пристрої 
для його здійснення / 
Макаров В. А., 
Костенко А. В., Петров 
О. В., Кулієв Р. А., 
Писанець О. О., 
Енглезі О. А., 
Бондаренко, А. Є., 
Кононихін С. В.; 
заявник та 
правовласник 
Донецька академія 
автомобільного 
транспорту. - № 
а201206104 ; заявл. 
21.05.12 ; опубл. 
25.06.15, Бюл. № 12.
2). Пат. 131973 
Україна, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат / Петров В. М., 
Жданов О. О., 
Бондаренко А. Є. ; 
заявник та 
правовласник Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - № u 
2018 08168 ; заявл. 
24.07.18 ; опубл. 
11.02.19, Бюл. № 3.
3). Пат. 131974 
Україна, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат з додатковими 
деками / Петров В. М., 
Жданов О. О., 
Бондаренко А. Є.; 
заявник та 
правовласник Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - № u 
2018 08171 ; заявл. 
24.07.18 ; опубл. 
11.02.19, Бюл. № 3.
Пункт 3:
1). Сирота, В. М. 
Ергономіка [Текст] : 
навч. посіб. / В. М. 
Сирота, Т. В. 
Волобуєва, А. Є. 
Бондаренко ; 
Одеський 
автомобільно-
дорожній коледж 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету. - Одеса, 
2019. - 181 с.
2). Волобуєва, Т. В. 
Організація 
автомобільних 
перевезень [Текст] : 
навч. посіб. / Т. В. 
Волобуєва, А. Є. 
Бондаренко, І. О. 



Муравйова ; Одеська 
держ. акад. буд. та арх. 
– Одеса : ОДАБА, 
2019. – 312 с.
Пункт 4:
1). Бондаренко, А. Є. 
Технологічне 
проектування 
підприємств з 
технічного сервісу 
будівельних машин і 
автомобілів [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсового 
проекту) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 90 с. 
(№1717-17, диск 
№1655).
2). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 1 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 24 с. 
(№1714-18, диск 
№1655).
3). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 2 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 



спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 70 с. 
(№1718-18, диск 
№1652).
4). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 2 [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
розрахункової роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 48 с. 
(№1716-18, диск 
№1654).
5). Бондаренко, А. Є. 
Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 - 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко, В. 
М. Мінаков ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 42 с. 
(№1462-17, диск 
№1423).
6). Бондаренко, А. Є. 



Будівельна техніка 2 
(Механізований 
інструмент) [Текст] : 
метод. вказівки (до 
складання реферату) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 15 с. 
(№1593-17, диск 
№1560).
7). Бондаренко, А. Є. 
Автотранспортні 
засоби 1 (Основи 
конструкції 
автотранспортних 
засобів) [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 17 с. 
(№1610-18, диск 
№1563).
8). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 1 (Основи 
технічної діагностики) 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 



«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 18 с. 
(№1685-18, диск 
№1622).
9). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Відновлення деталей) 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 54 с. 
(№1771-18, диск 
№1752).
10). Бондаренко, А. Є. 
Автотранспортні 
засоби 3 (Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів) [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньопрофесійною 
програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 54 с. 
(№1773-18, диск 
№1754).
11). Бондаренко, А. Є. 
Організація фірмового 
сервісного 
обслуговування 



[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 30 с. 
(№1845-18, диск 
№1852).
12). Бондаренко, А. Є. 
Робочі процеси та 
основи розрахунку 
автотранспортних 
засобів [Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 72 с. 
(№1893-19, диск 
№1854).
13). Бондаренко, А. Є. 
Ліцензування і 
сертифікація на 
автомобільному 
транспорті [Текст] : 
метод. вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 



міського транспорту» 
/ А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 14 с.
14). Кулікова, Л. В. 
Економіка галузі 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньопрофесійною 
програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ Л. В. Кулікова, А. Є. 
Бондаренко, О.М. 
Осетян ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 57 с. 
(друк, диск №1874).
15). Назаренко, І. І. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 1 
(Надійність машин) 
[Текст] : методичні 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів усіх форм 
навчання за освітньо-
професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
І. І. Назаренко, А. Є. 
Бондаренко ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2020 – 26 с. 
(№ 2512).
16). Бондаренко, А. Є. 
Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування 
автомобілів [Текст] : 
методичні вказівки 
(до виконання 
курсового проекту) 
для студентів усіх 
форм навчання за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 



підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2020 – 
72 с. (№ 2513).
17). Бондаренко, А. Є. 
Основи технічної 
діагностики і ремонту 
будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Відновлення деталей) 
[Текст] : методичні 
вказівки (до 
виконання курсової 
роботи) для студентів 
усіх форм навчання за 
освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» із галузі 
знань 13 «Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2021 – 
54 с. (№ 2514).
18). Бондаренко, А. Є. 
Технічний сервіс 
будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу) 
[Текст] : метод 
вказівки (до 
виконання курсового 
проекту) для студентів 
усіх форм навчання за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
А. Є. Бондаренко ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2021 – 
90 с. 
Пункт 11:
1). З вересня 2016 по 
грудень 2019 року на 
підставі дії Договору 
про партнерство та 
співробітництво від 
15.03.16 здійснював 
наукові та методичні 
консультації в ТОВ 



«БК «Ескадор» в 
питаннях організації 
транспортних 
процесів та 
покращення роботи 
технічної служби 
підприємства з 
технічного 
обслуговуванняі 
ремонту будівельних 
машин і автомобілів.
Пункт 12:
1). Бондаренко, А. Е. О 
подготовке 
высококвалифициров
анных кадров для 
технической 
эксплуатации 
строительной и 
автотранспортной 
техники [Текст] / А. Е. 
Бондаренко // 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси : 
матеріали Наук.-
практ. конф. (Одеса, 
22 - 24 вересня 2016 
р.) / Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - Одеса 
: ОДАБА, 2016. - С. 67.
2). Бондаренко, А. Є. 
Аналіз розподілу 
тягових зусиль на осях 
на властивість 
поворотності 
дволанкового 
автопоїзда для 
стаціонарних кругових 
режимів [Текст] / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // Проблеми 
розвитку транспорту і 
логістики : зб. наук. 
пр. за матеріалами 
VII-ї Міжнародної 
наук.-пр. конф., 
(Сєвєродонецьк - 
Одеса, ОНМУ, 26 - 28 
квітня 2017 р.). - 
Сєвєродонецьк : вид-
во Східноукраїнського 
національного 
університету ім. 
Володимира Даля, 
2017. - С. 175 - 176.
3). Петров, В. М. 
Использование 
отходов основного 
производства в 
качестве топлива 
[Текст] / В. М. Петров, 
А. Е. Бондаренко, О. О. 
Жданов // Актуальні 
проблеми 
енергоресурсозбереже
ння та екології : 
матеріали 
Міжнародної наук.-
техн. конф. (Одеса, 10 - 
11 жовтня 2017 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2017. - С. 47 - 
48.
4). Бондаренко, А. Є. 
Застосування САПР в 
навчальному процесі 



[Текст] / А. Є. 
Бондаренко, В. М. 
Петров, О. О. Жданов 
// Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХІІІ 
Міжнародної наук.-
метод. конф. (Одеса, 
19 - 20 квітня 2018 р.) 
/ Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - 
Одеса, 2018. - С. 192 - 
193.
5). Бондаренко, А. Є. 
Аналіз поворотності 
дволанкового 
автопоїзда в 
залежності від 
розподілу тягових 
зусиль на осях [Текст] 
/ А. Є. Бондаренко, Є. 
М. Місько // 
Автобусобудування та 
пасажирські 
перевезення в Україні 
: матеріали ІІІ Всеукр. 
конф. (Львів, 22 - 23 
лютого 2018 р.) / 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка». - Львів, 
2018. - С. 81 - 84.
6). Бондаренко, А. Є. 
Перспективи розвитку 
транспортного 
комплексу України  
[Текст] / А. Є. 
Бондаренко, Т. В. 
Волобуєва // 75-а 
Наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
16 - 17 травня 2020 р.) 
: тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2019. - 
С. 263.
7). Бондаренко, А. Є. 
До питання 
ідентифікації системи 
коливань підвіски 
транспортного засобу 
/ А. Є. Бондаренко, Є. 
М. Місько // 75-а 
Наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
16 - 17 травня 2020 р.) 
: тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2019. - 
С. 262.
8). Петров, В. М. 
Використання 
AUTODESK 
INVENTOR в курсі 
Деталі машин [Текст] 
/ В. М. Петров, О. О. 
Жданов, А. Є. 
Бондаренко // 
Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХV 
Міжнар. наук.-метод. 
конф. (Одеса, 27 



травня 2020 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - Одеса 
: Внешрекламсервис, 
2020. - Ч. 2. - С. 92 - 
94.
9). Бондаренко, А. Є. 
До питання 
визначення 
оптимальної точки 
прикладання тягових 
зусиль дволанкового 
автопоїзда за різних 
варіантів 
завантаження [Текст] 
/ А. Є. Бондаренко, Є. 
М. Місько // 76-а 
Наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
21-22 травня 2020 р.) : 
тези доповідей. - 
Одеса : ОДАБА, 2020. - 
С. 244.
10). Identification of 
vibrating machines and 
control of their work 
process / I. Nazarenko, 
A. Bondarenko, A. 
Zapryvoda, V. Slipetskyi 
// ТЕKA. QUARTERLY 
JOURNAL OF AGRI-
FOOD INDUSTRY. – 
Poland, 35-232 Rzeszów 
: Publishing House 
«SPOLOM», 2020. - 
Vol. 20, No. 3. - pp. 71-
78. - ISSN 2657-9537.
Пункт 14:
1).Керівник 
проблемної групи 
«Автотранспортні 
засоби». Наказ № 
228/од від 27.09.2019.
2).Керівник 
проблемної групи 
«Автотранспортні 
засоби». Наказ № 
252/од від 18.11.2020.
Пункт 19:
1). Участь у 
Всеукраїнському 
методичному 
об’єднанні викладачів 
за спеціальністю 
«Транспортні 
технології». 
Сертифікат № 100 від 
19.11.20.
2. Участь у VІ засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2021 
(дистанційно).
Пункт 20:
1). 03.08.1992-
22.01.2002 - 
контролер технічного 
стану автомобілів, 
механік автоколони 
Підприємства 
автомобільного 
транспорту 
«Донбасенерго» м. 
Горлівка, Донецька 



обл. (9 р. 6 міс.)
4. Посилання на 
профілі:
4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57216179589

54077 Лазарчук 
Світлана 
Федорівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Південноукраїн
ський 

державний 
педагогічний 

університет ім. 
К.Д. 

Ушинського, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська, 

німецька)

13 Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням)

1. Підвищення 
кваліфікації:
1.Одеська національна 
академія зв’язку 
ім.О.С. Попова,  
кафедра лінгвістичної 
підготовки, тема: 
«Використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій у 
викладані іноземної 
мови» з 12.11.2018р. по 
24.12.2018р., свідоцтво 
ПКВ 
№01180116/000088-
18 від 27.12.2018р., 
Наказ №32/вк від 
21.01.2019р.
2. Дистанційне 
підвищення 
кваліфікації під час 
інтернет конференції 
«Ефективна взаємодія 
в освіті: інструменти 
та прийоми» 
свідотцтво № К27-
624148) тривалість10 
години / 0,33 кредиту 
ЄКТС,14.03.2020
3. Дистанційне 
підвищення 
кваліфікації під час 
вебінару 
«Використання 
сервісу Zoom для 
проведення 
дистанційних занять» 
(свідотцтво № В250-
624148) тривалість 2 
години / 0,06 кредиту 
ЄКТС, 08.04.2020
4. Дистанційне 
підвищення 
кваліфікації під час 
вебінару «Онлайн-
тести «На урок» для 
дистанційної роботи» 
(свідотцтво № В256-
624148) тривалість 2 
години / 0,06 кредиту 
ЄКТС, 08.04.2020
5. Дистанційне 
підвищення 
кваліфікації під час 
інтернет конференції 
«Ефективна взаємодія 
в освіті: інструменти 
та прийоми» 
(свідотцтво № К31-
624148) тривалість13 
години / 0,43 кредиту 
ЄКТС, 15.05.2020
6. Дистанційне 
підвищення 
кваліфікації під час 
вебінару «Як 
організувати 
дистанційне 
узагальнення знань та 
підбити підсумки 
навчального року» 
(свідотцтво № В289-
624148) тривалість 2 



години / 0,06 кредиту 
ЄКТС, 20.05.2020
2. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов(в 
редакції 2021р.):
пп.4,12,14,20;
Пункт 4:
1. Лазарчук С.Ф. 
Методичні вказівки з 
дисципліни іноземна 
мова для контрольних 
робіт та завдань 
англійської мови для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізація 
підготовки 
«Теплогазопостачання 
і вентиляція» (форма 
навчання – 
заочна),Одеса – 2016, 
69 стор. / ст.. 
викладач Почтарук 
Г.Я.,
к.ф.н., доцент Зайцева 
О.Ю.
2. Лазарчук С.Ф. 
Методичні вказівки з 
англійської мови до 
контрольних робіт та 
завдань для студентів 
напряму 6.080101 
«Геодезія, 
картографія та 
землеустрій» (форма 
навчання - заочна), 
Одеса - 2017, 118 стор., 
к.ф.н., доцент Зайцева 
О.Ю.
3. Лазарчук С.Ф. 
Методичні вказівки з 
дисципліни іноземна 
мова (спецкурс) до 
практичних занять з 
англійської мови для 
студентів ОКР Магістр 
«Геодезія та 
землеустрій» 
спеціальності 193 
«Геодезія», форма 
навчання – денна, 
Одеса – 2017., 46 стор. 
/ к.ф.н., доцент 
Зайцева О.Ю.
4. Лазарчук С.Ф. 
Методичні вказівки  
дисципліни іноземна 
мова, спеціальність 
підготовки 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність»», 
спеціалізації 
«Економіка 
будівельного 
підприємства» ОКР – 
магістр, Одеса – 2018. 
33стор.,ст. викладач 
Моргун С.І. ,Лазарчук 
С.Ф.
5. Лазарчук С.Ф. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (спецкурс) до 
практичних занять з 



англійської мови для 
студентів 
спеціальності 133 
“Галузеве 
машинобудування”, 
спеціалізація 
“Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобилив та 
миського транспорту”, 
Освітній рівень - 
магістр. форма 
навчання – денна, 
2019. – 48 с. / 
Мар’янко Я. Г. Одеса: 
ОДАБА. 2019. – 48 с.
6. Лазарчук С.Ф. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (спецкурс) до 
практичних занять з 
англійської мови для 
студентів 
спеціальності 133 
“Галузеве 
машинобудування”, 
спеціалізація 
“Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобилив та 
миського транспорту”, 
Освітній рівень – 
бакалавр, форма 
навчання – денна, 
2019. – 48 с. / 
Мар’янко Я. Г. Одеса: 
ОДАБА. 2019.
7. Лазарчук С.Ф.  
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (спецкурс)до 
практичних занять з 
англійської мови для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації «Міське 
будівництво та 
господарство». 
Освітній рівень – 
бакалавр./ 
Є.В.Станчик. Одеса: 
ОДАБА. 2020.- 37с.
8. Лазарчук С.Ф. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (спецкурс)до 
практичних занять з 
англійської мови для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації «Мости і 
транспортні тунелі»; 
«Автомобільні дороги 
і аеродроми та 
транспортні системи». 
Освітній рівень – 
бакалавр./ 
Є.В.Станчик. Одеса: 
ОДАБА. 2020.- 34с.
9. Лазарчук С.Ф. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова до практичних 
занять  з англійської 
мови для студентів 



спеціальності 126 
“Інформаційні 
системи та технології” 
спеціалізації 
«Інформаційні 
системи і технології». 
Освітній рівень – 
бакалавр. Частина І. / 
Є.В.Станчик. Одеса: 
ОДАБА. 2021.- 54с.
Пункт 12:
1. Лазарчук С.Ф.  
«Развитие 
инновационной 
деятельности в 
изучении английского 
языка» / Лазарчук 
С.Ф. //  Матеріали XXI 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців», 
21-22 квіт. 2016 р. / 
ОДАБА. – Одеса, 2016. 
– Ч. 1. – С.253-254
2.Лазарчук С.Ф. 
«Особливості 
професійно-
орієнтованого 
навчання читанню на 
іноземній мові 
студентів технічних 
спеціальностей» / 
Лазарчук С.Ф., 
Станчик Є.В.   // 
Матеріали ХХІI 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців», 
20-21 квіт. 2017 р. / 
ОДАБА. – Одеса, 2017. 
– Ч. 2. – С.97-98
3.Лазарчук С.Ф. 
«Особенности 
обучения грамматике 
иностранного языка» 
/ Лазарчук С.Ф., 
Станчик Є.В. //  
Матеріали ХХІII 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців». 
19-20 квіт. 2018 р. / 
ОДАБА. – Одеса, 2018. 
– Ч. 2. – С.98
4.Лазарчук С.Ф. 
Важливість 
викладання 
дисципліни «Іноземна 
мова» у сучасному 
технічному ВНЗ / Є.В. 
Станчик, С.Ф. 
Лазарчук // 
Матеріали ХХIV 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців». 
ОДАБА. – Одеса, 2020. 
– С. 114.
5.Лазарчук С.Ф. 
Особливості навчання 
студентів читанню 
технічної літератури 
на іноземній мові / 



Є.В. Станчик, С.Ф. 
Лазарчук // 
Матеріали ХХV 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців». 
ОДАБА. – Одеса, 2021. 
– С.
Пункт 14:
Керівництво 
студентським науково-
творчим гуртком 
«Розвиток технологій 
в будівництві та 
архітектурі в Україні 
та англомовних 
країнах».
Пункт 20:
З 13.10.2008 р. Наказ 
№ 476/ВК від 
9.10.2008 р. Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури (викладач 
кафедри іноземних 
мов)

124879 Сербова 
Юлія 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Одеська 
державна 
академія 

будівництва та 
архітектури, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
092601 

Водопостачанн
я та 

водовідведення
, Диплом 

кандидата наук 
ДK 008996, 

виданий 
26.09.2012

15 Гідравліка 1.К.т.н., 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
(05.23.04«Водопостач
ання, 
каналізація»),ДК№00
8996, тема 
дисертації«Інтенсифік
ація роботи 
гідравлічного 
обладнання систем 
водопостачання на 
основі фізичного і 
математичного 
моделювання»,доцент 
кафедри 
Водовідведення та 
гідравліки, 
ДЦ№046746, 
2.стажування 2017р. 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, кафедра 
прикладної екології та 
гідрогазодинаміки, з 
20.11.2017р. по 
20.12.2017р., тема 
"Прикладна екологія 
та гідрогазодинаміка", 
довідка №649/03-07 
від 20.12.2017р.,наказ 
про проходження 
№19/вк   від 
11.01.2018р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.4,11,12,14;
Пункт 4:
1.Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Методика та 
методологія наукової 
діяльності» для 
студентів освітнього 
рівня «магістр» 



освітньо-наукової 
програми 
«Теплогазопостачання 
і вентиляція» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» / 
Сербова Ю.М., Арсірій 
В.А. ОДАБА. 2021. ( 
знаходятьс у метод. в 
іділі).; 
2.Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Реконструкція та 
вдосконалення 
обладнання 
теплогазопостачання 
та вентиляції» для 
студентів освітнього 
рівня «магістр» 
освітньої програми 
«Теплогазопостачання 
і вентиляція» зі 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» » 
/ Сербова Ю.М., 
Арсірій В.А. ОДАБА., 
(видані в 2019 р.).; 
3.Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
дисципліни 
«Методика та 
методологія наукової 
діяльності» для 
студентів освітнього 
рівня «магістр» 
освітньої програми 
«Теплогазопостачання 
і вентиляція» зі 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» » 
/ Сербова Ю.М., 
Арсірій В.А. ОДАБА., 
(видані в 2019 р.).; 
4.Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Інноваційні 
технології в ТГПіВ» 
для студентів 
освітнього рівня 
«магістр» освітньої 
програми 
«Теплогазопостачання 
і вентиляція» зі 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» » 
/ Арсірій В.А., Сербова 
Ю.М.ОДАБА., (видані 
в 2020 р.).; 
5.Методичні вказівки 
з дисципліни 
«Системи 
водовідведення 2» до 
виконання курсового 
проекту для студентів 
напряму 6.060103 – 
«Гідротехніка(водні 
ресурси)» та 6.060101 
– «Будівництво» / 
Сербова Ю.М., 
Василюк О.В. ОДАБА., 
(видані в 2015 р.).; 
6.Методичні вказівки 
до курсової роботи з 



дисципліни 
«Гідравлічні турбіни 
та насоси» для 
студентів напряму 
6.060101 
«Будівництво» 
спеціального виду 
діяльності 
«Гідротехнічне 
будівництво», частина 
1,2. / Сербова Ю.М., 
Арсірій В.А ОДАБА., 
(видані в 2013 р.); 
7.Додатки до 
виконання курсової 
роботи та курсового 
проекту з дисципліни 
«Системи 
водовідведення» для 
студентів напряму 
6.060103 – 
«Гідротехніка(водні 
ресурси)» та 6.060101 
– «Будівництво» / 
Сербова Ю.М., 
Василюк О.В. ОДАБА., 
(видані в 2015 р.).; 
8.Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
дисципліни 
«Інженерна 
гідравліка» для 
студентів ОКР 
«Бакалавр» напряму 
6.060103 – 
«Гідротехніка(водні 
ресурси)» 
спеціального виду 
діяльності 
раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів та для 
студентів напряму 
6.060101 – 
«Будівництво» 
спеціального виду 
діяльності 
водопостачання та 
водовідведення / 
Сербова Ю.М., 
Голубова Д.О. 
ОДАБА., (видані в 
2016 р.).; 
9.Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисциплін 
«Інженерна 
гідравліка» для 
студентів ОКР 
«Бакалавр» напряму 
6.060103 – 
«Гідротехніка(водні 
ресурси)» 
спеціального виду 
діяльності 
раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів та для 
студентів напряму 
6.060101 – 
«Будівництво» 
спеціального виду 
діяльності 
водопостачання та 
водовідведення / 
Сербова Ю.М., 



Голубова Д.О. 
ОДАБА., (видані в 
2016 р.).; 
10.Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
дисципліни 
«Гідравлічні та 
аеродинамічні 
машини» для 
студентів 
спеціальності 192– 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізація 
«Теплогазопостачання 
та вентиляція» / 
Сербова Ю.М., 
Вишневська О.В. 
ОДАБА., (видані в 
2018 р.).; 
11.Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Реконструкція та 
вдосконалення 
обладнання 
теплогазопостачання 
та вентиляції» для 
студентів освітнього 
рівня «магістр» 
освітньої програми 
«Теплогазопостачання 
і вентиляція» зі 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» » 
/ Сербова Ю.М., 
Арсірій В.А. ОДАБА., 
(видані в 2019 р.).; 
12.Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Інноваційні 
технології в ТГПіВ» 
для студентів 
освітнього рівня 
«магістр» освітньої 
програми 
«Теплогазопостачання 
і вентиляція» зі 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» » 
/ Арсірій В.А., Сербова 
Ю.М.ОДАБА., (видані 
в 2020 р.).; 
Пункт 11: наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою): Наукове 
консультування 
КНПП 
«Спецавтоматика» м 
.Одесса Лицензия АВ 
№518898 з 2016 р по 
теперішній час.
(довідка №26/02-1 від 
26.02.2019; 
Пункт 12:
1.ІІІ Міжнародна 
науково-технічна 
конференція 
«Актуальні проблеми 



енергоресурсозбереже
ння та екології », 
Одеса – 2019. 
Використання 
сонячних колекторів 
ГВП в приватному 
секторі / Сербова 
Ю.М. к.т.н., доц.., 
Семенов С.В. 
ст..викладач.; 
2.ІІІ Міжнародна 
науково-технічна 
конференція 
«Актуальні проблеми 
енергоресурсозбереже
ння та екології », 
Одеса – 2019. 
Енергозбереження на 
етапі проектування 
систем вентиляції / 
Семенов С.В. 
ст..викладач., Сербова 
Ю.М. к.т.н., доц.;
 3.Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Енергоефективне 
місто. ХXI століття», 
Одеса – (15 - 16 
жовтня) 2020 р. 
Оптимізація 
використання 
датчика-індикатор 
СО2 при автоматизації 
і управлінні 
вентсистеми / 
Грідасов А.Ю., Ісаєв 
В.Ф., Сербова Ю.М., 
Семенов С.В.;
4. XXV Міжнародна 
науково-методична 
конференція 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 
ОДАБА, (27 травня) 
2020р. м. Одеса. 
Впровадження 
дуальної освіти на 
кафедрі 
Теплогазопостачання і 
вентиляції / / Семенов 
С.В. ст..викладач., 
Сербова Ю.М. к.т.н., 
доц.; 
5. Науково-технічна 
конференція 
«Проблемы 
энергоэффективности 
в современном 
строительстве»/ 
Сербова Ю.М., 
Голубова Д.О. Арсірій 
В.А. Азейбарджан, 
Баку, ААСУ – 2016., 
82-86с.; 
6.72 - науково-
технічна конференція 
професорсько-
викладацького складу 
академії, ОДАБА, м. 
Одеса, 19-20 травня, 
2069р. Использование 
новой конструкции СА 
для устранения 
проблем вызванных 
кавитацией. / Сербова 
Ю.Н.; 
7.Міжнародна 
науково-методична 
конференція 
«Управління якістю 



підготовки фахівців» 
ОДАБА, м. Одеса, 20-
21 квітня 2017р. 
Взаимодействие 
студентов различных 
строительных 
специальностей / 
Сербова Ю.Н., 
Голубова Д.А.; 
8. Міжнародна 
науково-технічної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
енерго-
ресурсозбереження та 
екології» (м. Одеса, 12-
13 грудня 2018р.). 
Комплексный анализ 
энергитической 
эффективности 
гидравлических 
систем / Сербова 
Ю.Н., Голубова Д.А.; 
9. Міжнародна 
науково-технічної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
енерго-
ресурсозбереження та 
екології» (м. Одеса, 
10-11 жовтня 2017р.). 
Анализ 
энергитической 
эффективностигидрав
лических и 
аэродинамических 
систем в рамках Н-Р – 
модели / Сербова 
Ю.Н., Арсирий В.А.; 
10.75 науково – 
технічна конференція 
професорсько-
викладацького складу 
академії 16-17 травня, 
2019р. Построенине 
напорных 
характеристик насосов 
/Арсірій В.А. д.т.н., 
проф., Сербова Ю.М. 
к.т.н., доц..; 
Пункт 14:
Робота у складі журі 
на ІI етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади (Лист № 
38-101/655 від 
18.04.2019р., Подяка 
НАУ ім.. М.Є. 
Жуковського)

111960 Баришев 
Віталій 
Павлович

Доцент 0,5 
ставки, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
технологічний 

інститут ім. 
М.В. 

Ломоносова, 
рік закінчення: 

1971, 
спеціальність:  
Теплофізика, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 059541, 
виданий 

12.01.1983, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006004, 
виданий 

36 Основи 
теплотехніки

1.К.т.н., 05.14.05 
«Теоретичні основи 
теплотехніки 
(включаючи технічну 
термодинаміку і 
тепло-і масообмін»,
(ТН № 059541), тема 
дисертації 
«Комплексне 
дослідження 
теплофізичних 
властивостей фреону 
218»,
доцент кафедри 
Фізики,
(ДЦ№006004), 
2.стажування 2017р. 
Національний 
університет "Одеська 
морська академія", з 



28.11.1988 01.04.2017р по 
30.04.2017, тема 
"Вивчення сучасної 
методології 
навчання", програма 
стажування,наказ про 
направлення №117/вк 
від 27.02.2017р.;
Свідоцтво по 
підвищення 
кваліфікації  №0159-
17 від 21.07.2017р.
Тема «Особливості 
застосування нових 
державних 
будівельних норм з 
енергоефективності   
ДБН В.2.6-31:2016»; 
Кваліфікаційний 
атестат на проведення 
обстеження 
інженерних систем 
будівель Серія ОД 
№000067 Від 
15.03.2019р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 
2021р):пп.3,4,10,11,12,1
4;
Пункт 1:
Исследование 
энерготехнологически
х параметров в 
процессах 
теплонасосной 
утилизации теплоты 
отработанных газов 
вращающихся печей. 
Петраш В. Д., 
Барышев В. П., 
Шевченко Л. Ф., 
Гераскина Э. А. 
Электронный журнал 
№2 (50)2021 
«Проблемы 
региональной 
енергетики 
https://doi.org/10.5225
4/1857-0070.2021.2-
50)» E-Journal #2(50) 
– Jurnal IE ASM; 
Пункт 3:
Баришев В.П., Шилов 
В.П.Інформатика. 
Частина 2. 
Розв’язання задач на 
ЕОМ. Рекомендовано 
МОН України як 
навчальний посібник. 
Одеса. Наука і техніка. 
2008. 298с.; 
Пункт 4:
1Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту 
«Тепловий розрахунок 
парових та 
водогрійних 
теплогенеруючих 
установок» з 
дисципліни ТГУ, 
2016р. – с.90. для 
студентів першого та 
другого 
(магістерського рівня) 
за освітньо-науковою 



програмою 
«Теплогазопостачання 
та вентиляція» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія».; 
2.Методичні вказівки 
до виконання РГР 
«Паливо та 
ефективність його 
використання в 
теплогазопостачанні», 
2016р. – с.32. для 
студентів першого 
(бакалаврського 
рівня) за освітньо-
науковою програмою 
«Теплогазопостачання 
та вентиляція» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія».;
 3.Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Термодінамика», 
2018р. – с.38. для 
студентів першого 
(бакалаврського 
рівня) за освітньо-
науковою програмою 
«Теплогазопостачання 
та вентиляція» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія».;
 4.Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни 
«Використання 
наукових досліджень в 
теплопостачанні», 
2016р. – с.68. для 
студентів другого 
(магістерського рівня) 
за освітньо- науковою 
програмою 
«Теплогазо-
постачання та 
вентиляція» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія».;
 5.Методичні вказівки 
до виконання РГР » з 
дисципліни 
«Енергетичні 
установки в 
будівельній 
промисловості», 
2019р. – с.34. для 
студентів першого 
(бакалаврського 
рівня) за освітньо-
науковою програмою 
«Теплогазопостачання 
та вентиляція» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія».;
6.Методичні вказівки 
до курсової роботі з 
дисципліни 
«Теплогенеруючі 
установки і теплові 
мережі», 2020р. – с.79. 
для студентів 
освітнього рівня 
«Магістр» 



спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітньої програми 
«Теплогазопостачання 
та вентиляція»».; 
Пункт 10:
Міжнародний форум 
«Енергоефективність 
в будівництві та 
ЖКГ», м. Одеса, 
2015р; 
Пункт 11:
З 1 грудня 2016 року 
проводить наукове 
консультування з 
Енергозбереження, 
Енергоефективності та 
заощадження 
енергоносіїв на 
підприємстві ПП 
«SunЕco+»; 
Пункт 12:
1.Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Актуальні проблеми 
енергоресурсозбереже
ння та екології. Одеса-
2017. Барышев В.П., 
Димитрова Ж.В. 
Уравнение энтальпии 
продуктов сгорания 
топлива.; 
 2.Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Актуальні проблеми 
енергоресурсозбереже
ння та екології. Одеса-
2017. Барышев В.П., 
Димитрова Ж.В., 
Элькин Ю.Г. 
Математические 
основы построения 
уравнения состояния 
газообразных и 
жидких 
углеводородов.; 
3.Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Актуальні проблеми 
енергоресурсозбереже
ння та екології. Одеса-
2017. Ярошенко В.Н., 
Барышев В.П., 
Скрєбнєв А.Ф., 
Коваленко О.В. 
Використання 
методики визначення 
умов виникнення 
ризику вітрового 
підпору 
багатоповерховими 
спорудами в умовах 
складної міської 
забудови Одеси.; 
4.Тези доповідей 75-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії 16-17 травня 
2019 року. Барышев 
В.П., Афанасьєв Б. А., 
Способы сжигания 
топлив из отходов 
растениеводства. 
достоинства и 
недостатки.;



5.Матеріали ІІІ-ої 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Актуальні проблеми 
енергоресурсозбереже
ння та екології». 
Одеса-2019. Барышев 
В.П., Олейник А.В. 
Перспективы 
применения 
диссоциирующих 
веществ в качестве 
холодильных агентов.;  
Пункт 14:
Керівник наукового 
студентського гуртка 
«Альтернативні види 
палива на основі 
відходів 
рослинництва». Наказ 
№221/од від 
23.11.2018р.; 
Наказ №228/од від 
27.09.2019р.Керівник 
наукового 
студентського гуртка 
«Енергозбереження, 
альтернативні 
джерела теплової 
енергії».

45 Загинайло 
Ігор 
Володимиро
вич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельно-
технологічний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1981, 
спеціальність:  

Фізика 
напівпровідник

ів, Диплом 
кандидата наук 

ФM 030042, 
виданий 

02.12.1987, 
Атестат 

доцента ДЦAE 
000112, 
виданий 

26.02.1998

37 Електротехніка
, електроніка 
та 
мікропроцесор
на техніка

1.кандидат фізико-
математичних наук,
105 «Прикладна 
фізика та 
наноматеріали» 
(01.04.10 «Фізика, 
фізика 
напівпровідників та 
діелектриків»),
( ФМ № 030042), тема 
дисертації: 
«Поляризаційні та 
інжекційно-контактні 
явища в МДМ та МДН 
структурах на базі 
тонких шарів рідких 
кристалів», доцент 
кафедри Фізики (ДЦ 
АЕ №000112);
2.стажування 
Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечнікова, кафедра 
експериментальної 
фізики, тема: 
"Фотоелектричні 
процеси в 
напівпровідниках та їх 
застосування в 
сонячній енергії" 
,довідка №02-01-0099  
від 18.01.2017р.з 
15.11.2016р. по 
15.12.2016р,наказ про 
направлення №674/вк 
від 31.10.2016р., наказ 
№809/вк від 
29.12.2016р.; чергове 
підвищення 
кваліфікації 
заплановано у 2022р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 
2021р):пп.1,3,4,8,12,14,
19,20;



Пункт 1:
1.Загинайло И.В., 
Писаренко А.Н., 
Брошеван А.А. 
Статистика локальных 
тепловых потоков в 
двумерных моделях 
двухфазных 
композиционных 
материалов // 
Строительство, 
материаловедение, 
машиностроение. Сб. 
научн. трудов ПГАСА. 
Вып. 100, Днепр, 2017, 
с. 81-89; 2.Загинайло 
И.В., Максименюк 
Я.А., Писаренко А.Н. 
Роль индуцированных 
теплопроводящих 
каналов в 
формировании 
теплоизолирующих 
свойств 
двухкомпонентных 
композиционных 
материалов // 
Строительство, 
материаловедение, 
машиностроение: сб. 
научных трудов. Вып. 
92 / ГВУЗ 
«Приднепровская. 
государственная. 
академия 
строительства и 
архитектуры»; под 
общей редакцией В.И. 
Большакова – Днепр, 
2016, с. 56 – 61; 
3.Igor V. Zaginaylo, 
Yakov A. Maksimeniuk, 
Alexander N. 
Pysarenko. Two-
dimensional numerical 
simulation study of the 
effective thermal 
conductivity statistics 
for binary composite 
materials. // 
International Journal of 
Heat and Technology, 
Vol. 35, No. 2, June 
2017, pp. 364 – 370 
(індексація в Scopus).; 
4.Загинайло И.В., 
Максименюк Я.А., 
Писаренко А.Н. 
Применение метода 
эквивалентности при 
расчете двумерных 
стационарных 
температурных полей 
c источниками в 
композиционных 
материалах. // Вісник 
ОДАБА, Випуск 62, 
Одеса, 2016, с.69 – 75 
(індексація в Index 
Copernicus).; 
5.Загинайло И.В., 
Писаренко А.Н., 
Спиридонов Д.А. 
Статистический 
анализ эффективной 
анизотропии 
теплопроводности 
композиционных 
материалов // Вісник 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського, вып 



3/2017, часть 1 – 
Кременчуг, 2017, с. 39 
– 45. (індексація в 
Index Copernicus).; 
6.Максименюк Я.А, 
Загинайло И.В., 
Щеткина А.С., 
Козаченко К.А. 
Компьютерное 
моделирование 
плотности локальных 
тепловых потоков в 
двухкомпонентных 
композитах. // Вісник 
ОДАБА, вип. 72, – 
Одеса, 2018, с. 107 – 
116 (індексація в Index 
Copernicus).;
 7.Загинайло И.В., 
Писаренко А.Н., 
Спиридонов Д.А., 
Левицкий Д.В. 
Численное 
моделирование 
процессов 
теплопереноса в 
композитах с 
полиразмерными 
включениями // 
Вісник КрНУ імені 
Михайла 
Остроградського. 
Випуск 4/2019 (117), 
Кременчуг, 2019, с. 114 
– 120. (індексація в 
Index Copernicus).
Пункт 3:
1.(Монографія) 
Alexander Pysarenko 
and Igor Zaginaylo 
Numerical Simulation 
of the Heat 
Conductivity of 
Randomly 
Inhomogeneous Two-
Dimensional Composite 
Materials // Nova 
Science Publishers – 
N.Y., 2019, 197 p.; 
2.Навчальний 
посібник: Pysarenko 
A.N., Zaginaylo I.V. 
PHYSICS COURSE. 
MECHANICS. 
Textbook. Odessa: 
OSABA 2020, 158 P.; 
3.Навчальний 
посібник: Pysarenko 
A.N., Zaginaylo I.V. 
PHYSICS COURSE. 
THERMODYNAMICS. 
Textbook. Odessa: 
OSABA 2020, 129 P.; 
Пункт 4:
 1.Тігарєва Т.Г., 
Загинайло І.В. 
Методичні вказівки до 
виконання РГР з 
дисципліни 
«Електропостачання 
та електрообладнання 
в будівництві» на 
тему: «Розрахунок 
електропостачання та 
електрообладнання 
будівельного 
майданчика» для 
студентів ОДАБА 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 



всіх форм навчання , 
2019, 79 с.; 
2. Богдан О.В., 
Загинайло І.В., 
Тарасевич Д.В. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Будівельна фізика» 
для студентів ОДАБА 
спеціальності 191 
«Архітектура та 
містобудування», 
2020, 63 с.; 
3.Тігарєва Т.Г., 
Загинайло І.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робот з 
дисципліни 
«Електропостачання 
та електрообладнання 
в будівництві» для 
студентів ОДАБА 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
всіх форм навчання , 
2021, 79 с; 
4.Загинайло І.В., 
Максименюк Я.О., 
Писаренко О.М.., 
Богдан О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання РГР з 
дисципліни 
електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка, ч.2 для 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» 
2016, 80 с.; 
5. Загинайло І.В., 
Максименюк Я.О. 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка, Частина 2, 
для студентів 
освітнього рівня 
бакалавр 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», 
2017, 54 с; 
6.Писаренко О.М., 
Загинайло І.В., Богдан 
О.В., Попов Ю.Г. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Електропривод 
машин» для студентів 
освітнього рівня 
«Бакалавр» за галуззю 
знань 13 «Механічна 
інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», 
2017, 102 с.;
7.Загинайло І.В., 
Максименюк Я.О., 
Тігарєва Т.Г. 



Методичні вказівки до 
виконання РГР з 
дисципліни 
електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка, ч.1 для 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» 
2017, 63 с.; 
Пункт 8:
1.Член редакційної 
колегії фахового 
видання: 
Строительство, 
материаловедение, 
машиностроение: сб. 
научных трудов, 
Вип.92/ ГВУЗ 
«Приднепровская 
государственная 
академия 
строительства и 
архитектуры». 
Согласно приказу 
Министерства 
образования и науки 
Украины 16.05.2016 
№515 (приложение 
12) входит в перечень 
№1 "Наукових 
фахових видань 
України", в которых 
могут публиковаться 
результаты 
диссертационных 
работ на соискание 
ученых степеней 
доктора и кандидата 
наук.; 
Пункт 12:
1.Загинайло И.В., 
Максименюк Я.А ., 
Писаренко А.Н. Расчет 
локальных тепловых 
потоков в 
двухкомпонентных 
композитных 
материалах // 
Матеріали міжнар. 
наук.-техн. семінару 
«Моделювання та 
оптимізація 
будівельних компози-
тів». Одеса, 27 – 28 
жовтня 2016, с. 49 – 
51; 
2.Загинайло И.В., 
Максименюк Я.А., 
Писаренко А.Н. 
Применение метода 
эквивалентности при 
расчете двумерных 
стационарных 
температурных полей 
c источниками в 
композиционных 
материалах. // Вісник 
ОДАБА, Випуск 62, 
Одеса, 2016, с.69 – 75.; 
3.Загинайло И.В., 
Писаренко А.Н., 
Максименюк А.Я. 
Угловые 
распределения 
локальных тепловых 
потоков и их 
корреляция с 



эффективной 
теплопроводностью в 
двухфазных 
композитах // 
Матеріали міжнар. 
наук.-техн. семінару 
«Моделювання та 
оптимізація 
будівельних 
композитів». Одеса, 16 
– 17 листопада 2017. с. 
37 – 40; 
4.Загинайло И.В., 
Писаренко А.Н. 
Численное 
моделирование 
локальных тепловых 
потоков в 
теплоизолирующих 
композитах // 
Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
матеріалів і 
конструкцій. 
Матеріали міжнар. 
конференції, Одеса, 11 
– 13 квітня 2018 р, с 39 
– 42; 
5.Загинайло И.В., 
Писаренко А.Н., 
Максименюк А.Я., 
Гайошко Е.В. Влияние 
параметров 
размещения 
включений на угловые 
характеристики 
локальных теплових 
потоков в двухфазных 
композитах // 
Матеріали міжнар. 
наук.-техн. семінару 
«Моделювання та 
оптимізація 
будівельних 
композитів». Одеса, 22 
– 23 листопада 2018, с. 
49 – 51; 
6.Загинайло И.В., 
Писаренко А.Н., 
Максименюк А.Я., 
Крук М.А. 
Моделирование 
локальных тепловых 
потоков и 
эффективной 
теплопроводности в 
композитах с 
теплопроводящими 
наполнителями // 
Матеріали міжнар. 
наук.-техн. семінару 
«Моделювання та 
оптимізація 
будівельних 
композитів». Одеса, 21 
– 22 листопада 2019, 
обсяг 5 с.; 
7.Шинкевич Е.С., 
Линник Д.С., 
Загинайло И.В., 
Бондаренко Г.Г. 
Повышение 
водостойкости 
композиционного 
гипсового вяжущего 
для арболитобетона за 
счет гидрофобизации. 
Тезисы докладов V 
Международной 



научно-практической 
конференции 
"Инновационные 
технологии в 
архитектуре и 
дизайне". Харьков, 20-
21 мая 2021; 
8. Тігарєва Т.Г., 
Загинайло І.В. 
Розробка нового 
методичного 
забезпечення для 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
Електропостачання та 
електрообладнання у 
будівництві" ХХVI 
ММНК УЯПФ, 22-23 
квітня 2021р., Одеса, с. 
76; 
9.Загинайло І.В., 
Тігарєва 
Т.Г.Використання 
програмного 
симулятора для 
виконання лаборатор-
них робіт з 
електротехніки та 
електроніки 
.Загинайло І.В., 
Тігарєва Т.Г.ХХVI 
ММНК УЯПФ,ч.1.22-
23 квітня 2021р., 
Одеса, с.119; 
10. A. Pysarenko and I. 
Zaginaylo. Influence of 
matrix-filler thermal 
conductivity on micro 
heat transfer in two-
component composites. 
2021 IOP Conf. Ser.: 
Mater. Sci. Eng. 1162 
012013, 
doi:10.1088/1757-
899X/1162/1/012013;
11.O S Shynkevich, D S 
Linnik, I V Zaginaylo 
and G G Bondarenko. 
Increasing the water 
resistance of the 
composite gypsum 
binder for arbolito 
concrete due to 
hydrofobization. 2021 
IOP Conf. Ser.: Mater. 
Sci. Eng. 1162 012015, 
doi:10.1088/1757-
899X/1162/1/012015; 
Пункт 14:
Керівництво постійно 
діючою студентською 
проблемною групою 
«Математичне 
моделювання 
процесів 
теплопереносу в 
композиційних 
матеріалах» (до 2020 
р), «Кінетичні явища в 
композиційних 
матеріалах» (після 
2021 р).; 
Пункт 19:
Член українського 
фізичного товариства 
(УФТ); 
Пункт 20:
1.ОДУ ім. І.І. 
Мечникова. 
Молодший науковий 
співробітник хозтеми. 



15.12.1984 – 
13.12.1988рр. 
Науковий 
співробітник хозтеми.  
01.01.1988 – 30.11.1990 
рр.
Старший науковий 
співробітник хозтеми. 
01.12.1990 – 31.12.1993 
рр.; 
2.Астрономічна 
Обсерваторія ОДУ ім. 
І.І. Мечникова. 
Старший науковий 
співробітник д/б теми. 
01.01.1994 – 
01.10.1994рр.; 
Старший науковий 
співробітник д/б теми 
за сумісництвом. 
01.10.1994 – 
31.12.1998рр.; 
 3.ОДАБА. Доцент 
кафедри фізики. 
01.10.1994 – 
30.06.2001рр.;
 01.04.2014р. – по д.ч.; 

60617 Каранфілова 
Олена 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

університет ім. 
І. І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1998, 
спеціальність:  
Російська мова 
та література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 015542, 
виданий 

04.07.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
043266, 
виданий 

30.06.2015

19 Філософія 1. к.філос.н., 09.00.03 
«Соціальна філософія 
та філософія історії», 
тема дисертації 
«Девіантність творчої 
діяльності в освіті», 
(ДК №015542), доцент 
кафедри Філософії, 
політології, психології 
та права (12 ДЦ № 
043266);
2. стажування: 
2.1.2017р. Зарахувати 
як міжнародне 
стажування у 
Шуменському 
університеті "Епископ 
Константин 
Преславски" м Шумен 
за темою "Інновації в 
освіті", яке проходило 
з 12.09.2017р. по 
19.04.2017р., 
загальний обсяг 4 
кваліфікаційні 
кредити (наказ про 
зарахування №735/вк 
від 22.11.2017р)
2.2.2019 р. Одеський 
націоанльний 
політехнічний 
університет; з 
01.04.2019 р. по 
30.04.2019 р. довідка 
№829/03-07 від 
02.05.2019 р. (наказ 
про направлення
 № 171/вк від 
26.03.2019р.)
2.3. 2019 р. Зарахувати 
як підвищення 
кваліфікації участь у 
заході: "Захист бізнесу 
2019", 20.04.2019 р. м. 
Одеса, Сертифікат 
(наказ про 
проходження 
№314/вк від 
31.05.2019 р.)
2.4. 2019 р. Зарахувати 
як підвищення 
кваліфікації:
 1) участь у 
міжнародномупроекті 



"Європейська 
інтеграція в освіті, 
науці та культурі" в 
університеті Північ 
(Хорватія) з 
22.10.2019 р. по 
29.10.2019 р.; 
сертифікат №15-IP;
 2) стажування у м. 
Катовіце (Польща) 
23.10.2019 р. , 
сертифікати;
 3) учать у 
міжнароднійнауковійк
онференції 
"Економічні та 
соціально-орієнтовані 
питання сучасного 
світу" 16.10.2019 р. м. 
Братислава 
(Словаччина), 
сертифікат (наказ про 
зарахування №729/вк 
від 06.11.2019 р)
5.5.2021 р. Зарахувати 
як підвищення 
кваліфікації 
міжнародне 
стажування у проекті 
Innovations in 
Education. Innovative 
Technologies for 
Teaching Professional 
Disciplines Katowice 
School of 
Technology,Poland on 
December 21.2020-
April 12/ 2021 402-407 
p (наказ про 
зарахування №232/вк 
від 21.04.2021 р).
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р):
пп.1,3,4,10,11,12,14;
Пункт 1:
1. Каранфiлова O.В. 
Философия диалога в 
образовании как 
инновационная 
практика. Наукове 
пізнання: методологія 
та технологія . 2017. 
Випуск 1 (38). С.53 -59.
2. Каранфiлова O.В. К 
проблеме внедрения 
инновационных 
образовательных 
стратегий в процесс 
обучения студентов 
инженерных 
специальностей. World 
Science. 2017. №12 
(28). С.71-73
3. Каранфiлова O.В. 
Творческая 
деятельность в 
контексте глобальних 
проблем современного 
общества 
(философский аспект). 
Гiлея. Науковий 
вісник. 2018.Вип. 
133(6). С.119-121
4. Каранфiлова O.В. 
The philosophy of 
dialog in the 



educational discourse . 
Гілея. Науковий 
вісник -2018. -
Вип.129(2).- С.235-
238.
5. Каранфiлова O.В. 
Творча діяльність в 
контекстi глобальних 
проблем сучасного 
суспiльства 
(фiлософський 
аспект). Фiлософiя та 
гуманiзм. Периодичне 
електронне наукове 
видання. 2019. Вип. 
1(9). С. 54-58.
6. Каранфилова Е.В., 
Сазонов В.В., 
Леоненко М. 
Молодежные 
субкультуры: 
социально-
философский 
феномен 
девиантности/ Е.В. 
Каранфилова, Сазонов 
В.В., Леоненко М. // 
Гілея. -2020. – 
Вип.153. (Наказ МОН 
№747 від 13.07.2015р.)
7. Каранфилова Е.В., 
Стоянова А. Д. Дизайн 
архітектурного 
середовища як спосіб 
модулювання 
соціокультурного 
простору. Гілея. 2020. 
Гілея: науковий 
вісник. Вип. 4., С. 38 -
44.
Пункт 3:
1. Каранфілова О.В. 
Проблеми 
формування і 
розвитку економіки 
знань та 
інформаційного 
суспільства 
(Особистим внеском 
автора є підготовка 
розділу «The 
philosophy of dialog in 
the educational 
discourse as an 
innovative practice») 
Довідка № 2617 – 
11/41 від 08 листопада 
2017р. Видана 
міжнародною 
академією 
інформатики.
2. Каранфілова О.В. 
Contemporary 
innonation and 
information of cocial 
development: education 
and legal aspect 
(Особистим внеском 
автора є підготовка 
розділу “Основы 
формирования 
креативности в 
социальной практике 
образования”. 
Katowice School of 
Technology. Monograph 
24, 2019.
3. Каранфілова О.В. 
Innovations in 
humanities: restaring 
(Особистим внеском 



автора є підготовка 
розділу “ Positive 
deviance in the context 
of expression of a 
creative personality” ). 
Wydawnictwo Wyzszey 
Szkoly Techniczney w 
Katowicach, 2019
4. Д.філ.н. проф. 
Кадієвська І. А. С.С. 
Єрмакова , Бикова 
С.В., Огороднійчук 
І.А., Каранфілова О.В. 
та ін. / за заг. ред. С. С. 
Єрмакової Колективна 
монографія Культура 
якості: інвестиційна 
привабливість 
ноосферної освіти 
Одеса «ВМВ», 2021. 
242 с.
Пункт 4:
1. Каранфілова О.В. 
Філософія. Конспект 
лекцій/ І.А. Кадієвська 
, В.В. Сазонов, О.В. 
Каранфілова - Одеса, 
2020. – 99с.
2. І.А. Кадієвська , В.В. 
Сазонов, О.В. 
Каранфілова,Г.Я.Наря
дько, Методичні 
вказівки з дисципліни 
«Соціологія та 
політологія» до 
самостійної роботи 
для студентів 
освітнього рівня 
бакалавр .- Одеса, 
2020.-56 с.
3. Кадієвська І. А., 
Сазонов В. В., 
Каранфілова О. В., 
Крижантовський А. В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни 
«Філософія» Конспект 
лекцій. - Одеса, 2020.-
99 с.
4. Кадієвська І.А., 
Сазонов В.В., 
Каранфілова О.В. 
Філософія : Методичні 
вказівки «Філософія» 
до практичних занять 
для студентів 
освітнього рівня 
бакалавр. Одеса, 2020. 
– 83 с.
5. Каранфілова О.В. 
Крижантовський А. В. 
Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи з дисципліни 
«Політологія». Одеса, 
2017 .44 с.
Пункт 8:
Наукове керівництво, 
підготовка доповіді на 
Всеукраїнську 
науково-практичну 
конференцію 
студентів та молодих 
вчених 
«Південноукраїнські 
наукові студії» 16-17 
грудня 2020 р.: 1. 
Стоянова А.Д. 
сертифікат №23/16-
17.2020. 2.Юрченко 
Є.В. сертифікат 



№24/16-
17.2020.3.Чуйко К.І. 
сертифікат №25/16-
17.2020.
Пункт 10:
International Scientific 
Project « Euripean 
Integration in 
Education, Science and 
Culture», October 22 -
29, 2019/ Сертификат 
15-IP, виданий 
Iнститутом 
дослідження 
просторового 
розвитку
Пункт 11:
Виконання обов’язків 
наукового 
консультанта 
Одеського міського 
відділення 
ФондуСоціального 
страхування України 
по роботі з реалізації 
нової програми 
«Соціальна корекція 
девіантної особистості 
в сучасному 
суспільстві» з вересня 
2017 року по червень 
2019 року. Наказ 
№7/вк від 20.06. 
2019р.
Пункт 12:
1. Каранфилова Е.В. 
Философия творчества 
в инновационной 
парадигме 
социальности/Е.В.Кар
анфилова // 
Гілея.Науковий вісник 
- 2017. –Випуск 118 
(№3).- С.221-224
2. Каранфилова Е.В. 
Амбивалентные 
характеристики 
гениальности в 
философском 
осмыслении 
/Е.В.Каранфилова 
//Грані. Науково-
теоретичний альманах 
- 2017.-Том 20; 
№2(142).-С.92-97
3. Каранфилова Е.В. 
Девиантный дискурс и 
его трансформация на 
современном этапе 
/Е.В.Каранфилова // 
Scientific journal 
«Scince Rice»-2017.-№ 
5 (2)(34).- С.55-58
4. Каранфилова Е.В. К 
проблеме внедрения 
инновационных 
образовательных 
стратегий в процесс 
обучения студентов 
инженерных 
специальностей 
/Е.В.Каранфилова 
//World Science -2017. 
- №12 (28).- С.71-73
5. Каранфілова 
О.В.,Криворучко В.О. 
Role of science and 
education for 
sustainable 
development Katowice 
2021 Monograph 44, 



968 р.
Пункт 14:
Студент Вандинський 
В. Група ПЦБ 422, – 
переможець 1 етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
«Політології» , 2016р. 
Наказ №212/од від 
27.12.2016р.

275877 Волобуєва 
Тетяна 
Вячеславівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 003415, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат 

доцента 12 
037818, 
виданий 

14.02.2014

27 Вступ в 
спеціальність

1. к.т.н., 05.01.04 
«Ергономіка»,тема 
дисертації: 
«Ергономічна оцінка 
навчання водія 
поведінці
 у стресових 
дорожньо-
транспортних 
ситуаціях»,
(ДК №003415),доцент  
кафедри організації 
перевезень
(12 ДЦ№037818);
2. підвищення 
кваліфікація 2021р.:
 Участь у 
національному 
проекті з цифрової 
грамотності «Дія. 
Цифрова освіта», 
29.11.2021:освітній  
серіал: Електронний 
підпис, сертифікат на 
0,2 кредити 
ЄКТС;проходження 
тестування 
Цифрограм 2,0, 
сертифікат.
курси підвищення 
кваліфікації через 
платформу масових 
відкритих онлайн-
курсів Рrometheus за 
програмою: 
Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладачів (60 годин); 
курси підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Сучасні 
технології навчання» 
(90 годин); 
Всеукраїнське 
науково-педагогічне 
підвищення 
кваліфікації на тему: 
«STEM-освіта: 
науково-практичні 
аспекти та 
перспективи розвитку  
сучасної системи 
освіти» (180 годин); 
участь у семінарах: 
Аналіз з 
транспортного 
процесу в контексті 
безпеки дорожнього 
руху (16 годин),  
Аналіз сучасного 
стану транспортної 
системи України (24 
години),  
короткостроковий 
семінар на тему: 
Дослідження проблем 
забезпечення безпеки 
в транспортному 



процесі (24 години), 
«Сучасна 
проблематика 
транспортних систем» 
(12 годин),  
«Теоретичні та 
практичні аспекти 
організації 
транспортного 
процесу в Україні» (12 
годин), участь у V 
засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об ҆єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій» на тему: 
«Актуальні питання з 
підготовки фахівців 
транспортної галузі» 
(6 годин); участь у VІ 
засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об ҆҆єднання викладачів  
«Транспортних 
технологій» (10 
годин),
 стажування на 
підприємстві 
«Укрзалізниця» 
виробничий підрозділ 
«Одеське 
територіальне 
управління» (108 
годин), курси 
підвищення 
кваліфікації ТОВ 
"«АВІАЙШН БІЗНЕС 
СУПОРТ"(17 годин), 
наказ №311/вк від 
31.05.2021р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,3,4,10,11,12,14,19;
Пункт 1:
1. Волобуєва, Т. В. 
Дослідження якості 
рівня транспортного 
обслуговування м. 
Одеса [Текст] / С. В. 
Мироненко, Т. В. 
Волобуєва // 
Автомобильный 
транспорт: сб. науч. 
тр. / М-во 
образования и науки 
Украины, ХНАДУ ; 
[редкол.: А. Н. 
Туренко (гл. ред.) и 
др.] – Харьков, 2017. – 
Вып. 40. – С. 24 - 29. - 
ISSN 2219-8342.
2. Волобуєва, Т. В. 
Оцінка чинників, які 
впливають на 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки водія 
навантажувача [Текст] 
/ Т. В. Волобуєва, В. М. 
Сирота, К. І. 
Кострубіна, Д. О. 
Волобуєв // Науково-
технічний та 
виробничий журнал. 



Підйомно-
транспортна техніка – 
Одеса, 2018. №3(48). - 
С.114 - 119. – ISSN 
2311-0368 (Print) ISSN 
2409-1049 (Online).
3. O. Stepanov, A. 
Venher, T. Volobueva, 
S. Myronenko. Analysis 
of demand for use 
public transport in the 
population of Ukraine. 
XXVI научно-
техническа 
конференция с 
международнім 
участием. Сборник 
доклади. ЕКО Варна, 
2020. с. 14 – 18. – ISSN 
(Online) 2367- 6965 
ISSN (Print) 2367-
6299.
4. Соколюк К. Ю. Стан 
та перспективи 
інвестування розвитку 
автотранспортних 
технологій: 
логістичний аспект. // 
К. Ю. Соколюк, Т. В. 
Волобуєва, А. М. 
Ніколюк // М-во 
освіти і науки України, 
НАУ ; Проблеми 
системного підходу в 
економіці. – Київ, 
2021. – Вип. 2 (82) – С. 
62 - 69. - ISSN 2520-
2200.
5. Удосконалення 
навичок керування 
транспортним засобом 
за допомогою 
спеціалізованих 
технічних засобів // Т. 
В. Волобуєва, В.М. 
Сирота, Степанов О.В., 
Венгер А.С. // 
Науково-технічний та 
виробничий журнал. 
Підйомно-
транспортна техніка – 
Одеса, 2021, №1. – С. 
46 - 55. – ISSN 2311-
0368 (Print) ISSN 
2409-1049 (Online).
Подано до друку 6. 
Ергономічна оцінка 
можливого числа 
циклів навчання, 
необхідних для 
підготовки водія до 
заданого рівня// Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота // Науково-
технічний та 
виробничий журнал. 
Підйомно-
транспортна техніка –  
Одеса, 2022.
Подано до друку 7. 
Olga Kalaman, Tetyana 
Volobueva, Olena 
Nikoliuk, Valeriia 
Drozdova,  Mykola 
Ohiienko, Sergii 
Selishchev,. Design of 
supply chains in the 
conditions of 
digitalization of 
transport and logistics 
system. Emerging 



Science Journal , 2022.
Подано до друку 8. 
Волобуєва, Т., 
Целікова, А., 
Муравйова, І., 
Болокан, І. (2022). 
Формування soft skills 
на стадіях 
професійного 
становлення 
особистості. Acta 
Paedagogica 
Volynienses, 6, 3–9
Пункт 3:
1. Ергономіка [Текст] : 
навч. посіб. / В.М. 
Сирота, Т.В. 
Волобуєва, А.Є. 
Бондаренко; Одеський 
автомобільно-
дорожній коледж 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету - Одеса, 
2019. 181 с.
2. Організація 
автомобільних 
перевезень [Текст] : 
навч. посіб. / Т.В. 
Волобуєва, А.Є. 
Бондаренко, І.О. 
Муравйова; Одеська 
держ. акад. буд. та арх. 
– Одеса: ОДАБА, 2019. 
312 с.
3. Організація 
навантажувально – 
розвантажувальних 
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Сирота, А.С. Целікова; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса: ОДАБА, 2021 – 
184 с.
25. Волобуєва Т. В. 
Взаємодія видів 
транспорту : 
методичні вказівки до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)»/ Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 



державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 15 с. 
26. Волобуєва Т. В. 
Взаємодія видів 
транспорту: методичні 
вказівки до виконання 
практичних занять 
для студентів, 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 43 с. 
27. Волобуєва Т. В. 
Вантажні 
перевезення: 
методичні вказівки до 
виконання 
практичних занять 
для студентів, 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)». Частина 
І / Т. В. Волобуєва, В. 
М. Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 47 с. 
28. Вантажні 
перевезення. 
Конспект лекцій для  
студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)»/ В. М. 



Сирота, Т. В. 
Волобуєва, І. О. 
Муравйова; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 225 с. 
29. Волобуєва Т. В. 
Вантажні 
перевезення: 
методичні вказівки до 
виконання курсового 
проєкту для студентів, 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)»/ Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 82 с
30. Волобуєва Т. В. 
Вантажні 
перевезення: 
методичні вказівки до 
виконання 
практичних занять 
для студентів, 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» Частина 
ІІ / Т. В. Волобуєва, В. 
М. Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 47 с. 
31. Сирота В. М. 
Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем: 
методичні вказівки до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 



із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)»/ В. М. 
Сирота, Т. В. 
Волобуєва; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 25 с. 
31.Волобуєва Т. В. 
методичні вказівки до 
виконання 
кваліфікаційної 
роботи для студентів, 
що навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021. –  36 с. 
32. Волобуєва Т. В. 
Взаємодія видів 
транспорту: методичні 
вказівки до виконання 
курсової роботи для 
студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів  
із галузі знань 27 – 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 – 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021. – 68 с. 
33. Волобуєва Т. В. 
Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем: 
методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи для студентів, 
що навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 



автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів  
із галузі знань 27 – 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 – 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021. – 64 с.
34.Методичні вказівки 
до виконання 
кваліфікаційної 
роботи для студентів, 
що навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
В.М. Петров, А.Є. 
Бондаренко, Т. В. 
Волобуєва, О.О. 
Жданов; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021. 41 с. 
35. Волобуєва Т. В. 
Транспортне 
планування міст: 
методичні вказівки до 
виконання курсового 
проєкту для студентів, 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)»/ Т. В. 
Волобуєва, А.С. 
Венгер; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 71 с. 
Пункт 10: 
Організація та участь у 
семінарі «Сучасна 
проблематика 
транспортних систем» 
за участю докторів 
філософії Гентського 
університету, м. 
Бельгія, 2020 р.
Пункт 11:
 2014 – 2018 рр. 
здійснювала наукові 



консультації в НПО 
«Агро-Симо-Машбуд» 
при розробці нових 
технологій 
обслуговування  
автомобілів та 
організації 
перевізного процесу 
(исх.№747 від 
23.05.2019)
Пункт 12:
1. Доповідь. 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.
2. Волобуєва, Т. В., К. 
Кострубіна Оцінка 
чинників, які 
впливають на 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки операторів 
вантажувально-
розвантажувальних 
машин / Т. В. 
Волобуєва, К. 
Кострубіна // V Укр.-
нім. конф. 
«Інформатика. 
Культура. Техніка». - 
2017. - С. 105-106.
3. Волобуєва Т. В., 
Муравйова І.О. 
Методика викладання 
на кафедрі 
машинобудування 
ОДАБА/ Педагогіка та 
психологія: Актуальні 
проблеми досліджень 
на сучасному етапі: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
Україна, 5-6 квітня 
2019 року) - К.: ГО 
«Київська наукова 
організація педагогіки 
та психології», 2019. - 
С. 31-33.
4. Бондаренко А.Є., 
Волобуєва Т. В. 
Перспективи розвитку 
транспортного 
комплексу України / 
75-ої науково-технічна 
конференція 
професорсько-
викладацького складу 
ОДАБА, 2019.
5. Волобуєва Т. В., 
Венгер А.С. Аналіз 
використання 
інтелектуальних 
транспортних систем в 
закордонній практиці 



/ Збірник матеріалів І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Напрями розвитку 
технологічних систем і 
логістики в АПВ», 
Харківський 
національний 
технічний університет 
сільського 
господарства ім. П. 
Василенка, 11-12 
квітня 2019р
6.Венгер А.С., 
Степанов О.В., 
Волобуєва Т.В., 
Сирота В.М. Оцінка 
безпеки дорожнього 
руху на автомобільних 
дорогах України // 
Безпека на дорозі: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн-конференції (в 
авторській редакції), 
(м. Кривий Ріг, 15 
травня 2020 року). 
Кривий Ріг, 2020. 172 
с.
7. Венгер А. С., 
Волобуєва Т.В., 
Сирота В. М. Аналіз 
впливу технічного 
стану 
автотранспортних 
засобів на безпеку 
дорожнього руху // 
Транспортні 
технології та безпека 
дорожнього руху. 
Збірник тез доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 
Запоріжжя, 2020, 14 – 
15 квітня 2020 р. 
8. Венгер А.С., 
Степанов О. В., 
Волобуєва Т. В., 
Сирота В.М. 
Використання 
інтелектуальних 
транспортних систем у 
транспортному 
процесі // ІX 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція студентів 
та молодих вчених 
«Проблеми і 
перспективи розвитку 
транспорту»: Зб. тез 
доповідей, Одеса: Вид-
во ОНМУ, 2020. 188 с.
9. Венгер А. С., 
Степанов О. В., 
Волобуєва Т. В., 
Сирота В. М. Аналіз 
транспортного 
процесу в контексті 
безпеки дорожнього 
руху // Science, society, 
education: topical issues 
and development 
prospects. Abstracts of 
the 4th International 
scientific and practical 
conference. SPC “Sci-
conf.com.ua”. Kharkiv, 



Ukraine. 2020. Pp. 137 
– 140. URL: http://sci-
conf.com.ua.
10. Венгер А. С., 
Степанов О. В., 
Волобуєва Т. В., 
Сирота В. М. Аналіз 
сучасного стану 
транспортної системи 
України // Eurasian 
scientific congress. 
Abstracts of the 3rd 
International scientific 
and practical 
conference. Barca 
Academy Publishing. 
Barcelona, Spain. 2020. 
Pp. 127 – 132. URL: 
http://sciconf.com.ua.
11. Венгер А. С., 
Степанов О. В., 
Волобуєва Т. В., 
Сирота В. М. 
Дослідження проблем 
забезпечення безпеки 
в транспортному 
процесі // Innovative 
development of science 
and education. 
Abstracts of the 1st 
International scientific 
and practical 
conference. ISGT 
Publishing House. 
Athens, Greece. 2020. 
Pp. 170 – 175. URL: 
http://sci-conf.com.ua.
12. Степанов О. В., 
Венгер А. С., 
Волобуєва Т. В. Аналіз 
використання 
інтелектуальних 
транспортних систем в 
закордонній практиці 
/ Збірник матеріалів І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Напрями розвитку 
технологічних систем і 
логістики в АПВ» – м. 
Харків, 2019 р.
13. Венгер А. С., 
Степанов О. В., 
Волобуєва Т. В. Оцінка 
діяльності органів 
державної влади у 
сфері забезпечення 
безпеки дорожнього 
руху / Безпека на 
дорозі: матеріали 
Молодіжної науково-
практичної 
конференції (в 
авторській редакції), 
(м. Кривий Ріг, 07 
травня 2019 року). 
Кривий Ріг, 2019. 159 
с.
14. Венгер А. С., 
Степанов О. В., 
Волобуєва Т. В., 
Міжнародний досвід 
використання 
інтелектуальних 
транспортних систем / 
Комп’ютерні 
технології і 
мехатроніка. Збірник 
наукових праць за 
матеріалами 



міжнародної науково-
практичної 
конференції. Харків, 
ХНАДУ, 2019. 282 с.
15. Волобуєва, Т. В.  
Перспективи 
застосування 
робототехнічних 
систем [Текст] / Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота // 76-а наук.-
техн. конф. ОДАБА 
[Одеса, 21-22 трав. 
2020 р.]. – Одеса : 
ОДАБА, 2020. – С.245.
16. Мироненко С.В., 
Волобуєва Т. В., 
Венгер А. С. Оцінка 
якості використання 
громадського 
транспорту 
населенням України / 
Якість, 
стандартизація, 
контроль: теорія та 
практика. Матеріали 
20-ї Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. 07-11 
вересня, 2020, м. 
Одеса -  Київ, АТМ 
Україна, 2019. 172 с.
17.Волобуєва, Т. В.  
Перспективи 
підвищення 
професійної 
підготовки та 
перепідготовки водіїв 
[Текст] / Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота, Д.Д. 
Шувалова // 77-а 
наук.-техн. конф. 
ОДАБА [Одеса, трав. 
2021 р.]. – Одеса : 
ОДАБА, 2021. – 183 С.
18.Волобуєва Т. В., 
Муравйова І.О., 
Целікова А.С., 
Болокан І.Г. 
Диференціація та 
періодизація в 
сучасній освіті / 
Матеріали 
міжнародної науокво-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців», 
Ч.І., Конференція – 
XXVІ, м. Одеса,  22 
квітня 2021 р. 176 с.
Пункт 14:
Під керівництвом 
викладачів к.е.н, доц. 
Соколюк К. Ю. та 
к.т.н., доц. Волобуєвої 
Т. В. студентки групи 
ТТ-200т Корнієнко 
О.О., Шувалова 
Д.Д.взяли участь у ІІІ 
міжнародному 
конкурсі студентських 
науково-дослідних 
робіт з економіки на 
тему: «Дослідження 
якості обслуговування 
населення міста-
мільйонника 
громадським 
транспортом в умовах 



коронакризи», 
Комратського 
Державного 
університету науково-
дослідного центру 
«Прогрес», 30 
листопада 2021 р., де 
отримали Диплом за 
ІІІ місце 
https://kdu.md/ru/ite
m/1972-tretij-
mezhdunarodnyj-
konkurs-
studencheskikh-
nauchno-
issledovatelskikh-rabot-
po-ekonomike
Пункт 19:
1.участь у І засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об’єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2018, м. 
Вінниця;
2.участь у ІІ засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об’єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2018, м. 
Вінниця;
3.участь у ІІІ засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об’єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2019,  м. 
Харків
4. участь у ІV засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об’єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2019,  м. 
Ровно.
5. Організація, 
проведення та участь у 
V засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2020, м. 
Одеса (дистанційно).
6. Участь у VІ 
засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2021 
(дистанційно).

4. Посилання на 
профілі та публікації:
4.1. профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
hl=uk&user=hWwl15M
AAAAJ  
4.2. бібліотека 
ім..В.І.Вернадського: 
1.Дослідження якості 
рівня транспортного 
обслуговування м. 
Одеса / С. В. 
Мироненко, Т. В. 
Волобуєва // 
Автомобильный 



транспорт. - 2017. - 
Вып. 40. - С. 24-29. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/at_2017_40_6
2.Оцінка чинників, які 
впливають на 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки водія 
навантажувача / Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
Сирота, К. І. 
Кострубіна, Д. О. 
Волобуєв // 
Підйомно-
транспортна техніка. - 
2018. - № 3. - С. 114-
119. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Pidtt_2018_3_15

162780 Лесечко 
Олександр 
Васильович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

університет ім. 
І. І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1981, 
спеціальність:  

Механіка, 
Диплом 

кандидата наук 
KД 043626, 

виданий 
18.09.1991, 

Атестат 
доцента ДЦ 

001136, 
виданий 

29.12.1994

38 Вища 
математика

1. к.ф.-м.н., 01.02.04 
«Механіка 
деформованого 
твердого тіла», тема 
дисертації 
«Напружно-
деформований стан 
оболонок обертання з 
композитних 
матеріалів з 
урахуванням фізичної 
не лінійності», (КД 
№043626), доцент 
кафедри вищої 
математики (ДЦ № 
001136);
2.стажування 2020р. 
Південноукраїнський 
національний 
педагогічний 
університет ім. 
Ушинського, кафедра 
Алгебри та геометрії, 
02.03.2020-
24.04.2020 р., 
програма стажування, 
наказ про 
направлення №95/вк 
від 19.02.2020р.;наказ 
№82/вк від 
10.02.2021р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.):
пп. 1,3,4,8,12,14;
Пункт 1:
1. Kiosak V. Mappings 
of spaces with affine 
connection / V. Kiosak, 
O. Lesechko, O. 
Savchenko // 17th 
Conference on Applied 
Mathematics, 
Bratislava: APLIMAT 
2018. – Proceedings. – 
2018.− pp. 563-569. 
(Scopus)
2. Lesechko O. Models 
of mechanical systems 
preserving the Weyl 
tensor / O. Lesechko, O. 
Latysh, A. Kamienieva 
// AIP Conference 
Proceedings, 2019. − 
vol. 2164 − 04002. 
https://doi.org/10.1063



/1.5130794.  (Scopus)
3. Lesechko O. 
Conformally flat Kähler 
spaces / O. Lesechko, O. 
Latysh, and T. Spychak 
// AIP Conference 
Proceedings, 2020. − 
vol. 2302. – 040004. 
https://doi.org/10.1063
/5.0034024.  (Scopus)
4. Lesechko O. On the 
Pseudo-Riemannian 
spaces with a special 
structure of a curvature 
tensor / O. Lesechko, L. 
Makarenko, and L. 
Sokolova // AIP 
Conference 
Proceedings, 2020. − 
vol. 2302. – 040005. 
https://doi.org/10.1063
/5.0034022. (Scopus)
5. Vashpanov Y. 
Geodesic mappings of 
spaces with φ(Ric) 
vector fields / Y. 
Vashpanov, O. 
Olshevska, and O. 
Lesechko // AIP 
Conference 
Proceedings, 2020. − 
vol. 2302. – 040010. 
https://doi.org/10.1063
/5.0033965. (Scopus)
Пункт 3: 
Лесечко О.В., 
Шевченко Т.І.  Вища 
математика. Ч. 1. 
Навчальний посібник. 
− Одеса: ОДАБА, 2017.
−202 с.
Пункт 4:
1) Шевченко Т.І. Вища 
математика. Конспект 
лекцій ΙV семестр, 
частина 2. 
Математична 
статистика / Т.І. 
Шевченко, О.В. 
Лесечко // Одеса: 
ОДАБА, 2016. – 30 с.
2) Лесечко О. В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних завдань з 
дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу 
«Невизначений та 
визначений 
інтеграли» для 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» / О.В. 
Лесечко, В.А. Кіосак // 
Одеса: ОДАБА, 2018. − 
35 с.
3) Васильєва Н.С. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни «Вища 
математика»  І 
семестр для студентів 
заочного відділення 
освітнього рівня 
«Бакалавр» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» / 
Н.С. Васильєва, О.В. 



Лесечко // Одеса: 
ОДАБА, 2019. − 60 с.
4) Шевченко Т.І. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу «Лінійна 
алгебра» / Т.І. 
Шевченко, О.В. 
Лесечко, В.А. Кіосак // 
Одеса: ОДАБА, 2019. − 
35 с.
5) Лесечко О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу «Лінійна 
алгебра» / О.В. 
Лесечко, Т.І. 
Шевченко, В.А. Кіосак 
// Одеса: ОДАБА, 
2020. − 82 с.
6) Васильєва Н.С. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни «Вища 
математика»  ІІ 
семестр для студентів 
заочного відділення 
освітнього рівня 
«Бакалавр» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» / 
Н.С. Васильєва, О.В. 
Лесечко // Одеса: 
ОДАБА, 2020. − 72 с.
7) Лесечко О.В. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу  
«Дослідження 
функцій» / О.В. 
Лесечко, В.А. Кіосак // 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
− 28 с.
8) Ковальова Г.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни «Вища 
математика» за темою 
«Лінійна алгебра» для 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій» / 
Ковальова Г.В., О.В. 
Лесечко, Т.І. 
Шевченко // Одеса: 
ОДАБА, 2020. − 76 с.
Пункт 8:
Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Механіка та 
математичні методи», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України (наказ МОН 
України №1471 від 
26.11.2020).
Пункт 12: 
1) Лесечко О.В. Про 
деякі особливості 
викладання вищої 
математики у вищому 



навчальному закладі / 
О.В. Лесечко, Т.І. 
Шевченко // 
Матеріали ХХІ 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців». 
– Одеса: ОДАБА,  
2016. – С. 21-22.
2) Лесечко О.В. Про 
спеціальні майже 
ейнштейнові простори 
/ О.В. Лесечко, В.А. 
Кіосак // Доповідь на  
міжнародній 
конференції 
«Геометрія і топологія 
в Одесі-2016» − Одеса, 
2016. – С.41.
3) Лесечко О.В. 
Застосування SWOT-
аналізу при 
викладання 
математики / О.В. 
Лесечко, В.А. Кіосак, 
Т.І. Шевченко // 
Матеріали ХХІІІ 
міжнародної науково 
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців». 
– Одеса: ОДАБА, 2018. 
– С. 100.
4) Kiosak V. Mappings 
of spaces with affine 
connection / V. Kiosak, 
O. Lesechko, O. 
Savchenko // 17th 
Conference on Applied 
Mathematics APLIMAT 
2018. February 6-8, 
2018, Bratislava, Slovak 
Republic. − Book of 
Abstracts. – p.65.
5) Шевченко Т.І. 
Проведення 
пленерних занять з 
вищої математики, як 
спосіб активізації 
пізнавальної 
діяльності студентів / 
Т.І. Шевченко, О.В. 
Лесечко // Матеріали 
ХХІV міжнародної 
науково- методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 
– Одеса: ОДАБА, 2019. 
– С. 186.
6) Кіосак В.А. 
Простори розділеної 
кривини / А.В. Кіосак, 
О.В. Лесечко // Тези 
доповідей 75-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
ОДАБА, 16-17 травня 
2019. –  С. 214.
7) Kiosak V.A. 
Mappings of spaces 
with affine connection 
preserving the Weyl 
tensor / V.A.Kiosak, 
O.V. Lesechko // XIX 
International 



Conference «Dynamical 
System Modeling and 
Stability Investigation» 
Proceedings of 
Conference Reports. 
Kiyv, Ukraine May 22-
24, 2019. – pp. 205-
207.  
8) Lesechko O. Models 
of Meсhaniсal Systems 
Preserving the Weyl 
Tensor / O. Lesechko, 
O. Latysh,
A. Kamienieva // 
Eleventh International 
Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 20−25 June 
2019, Albena, Bulgaria. 
− Book of Abstracts. – 
p. 37. 
9) Подоусова Т.Ю. 
Еквіареально-
геодезичні деформації 
циліндра / Т.Ю. 
Подоусова, О.В. 
Лесечко, В.А. Кіосак // 
VII Міжнародна 
конференція 
«Актуальні проблеми 
інженерної механіки». 
Тези доповідей. Одеса, 
2020. – С. 150-152.
10) Кіосак В.А. 
Геодезичні 
відображення 
просторів з φ(Ric)-
векторними полями / 
В.А. Кіосак, О.В. 
Лесечко // 
Міжнародна наукова 
конференція 
«Алгебраїчні та 
геометричні методи 
аналізу». Тези 
доповідей. Одеса, 
2020. – С. 80.
11) Кіосак В.А. 
Математика та 
професійна 
ідентичність 
майбутніх інженерів-
будівельників як 
теоретико-методична 
проблема / В.А. 
Кіосак, О.В. Лесечко, 
Т.І. Шевченко // 
Матеріали ХХV 
міжнародної науково- 
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 
– Одеса: ОДАБА, 
2020. – С. 23-25.  
12) Кіосак В.А. 
Спеціальні майже 
ермітові простори / 
А.В. Кіосак, О.В. 
Лесечко // Тези 
доповідей 76-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
ОДАБА, 21-22 травня 
2020. –  С.172.
13) Lesechko O. 
Conformal-Flat 



Kahlerian Spaces / O. 
Lesechko, O. Latysh, T. 
Spichak // Twelfth 
International On-Line 
Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 24−29 June 
2020. − Book of 
Abstracts. – p. 50. 
14) Makarenko L. 
Invariant 
Transformations 
Preserving Geodesic 
Lines / L. Makarenko, 
O. Lesechko, L. 
Sokolova // Twelfth 
International On-Line 
Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 24−29 June 
2020. − Book of 
Abstracts. – p. 54.
15) Vashpanov Yu. 
Planar Mappings of 
Spaces of Affine 
Connectivity / Yu. 
Vashpanov, O. 
Lesechko, O. Olshevska 
// Twelfth International 
On-Line Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 24−29 June 
2020. − Book of 
Abstracts. – p. 86.
Пункт 14:
1) Керівництво 
студентом Бараней 
М.Д. (ПЦБ-246), який 
зайняв 1 місце на І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
математики в ОДАБА у 
2016-2017 навч. році 
(наказ № 60/од від 
7.04.2017 р.)
2) Керівництво 
студенткою Крук М.О. 
(ПЦБ-155), яка 
зайняла 3 місце на І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
математики в ОДАБА у 
2017-2018 навч. році 
(наказ № 109/од від 
25.05.2018 р.)
3) Керівництво 
студенткою Крук М.О. 
(ПЦБ-255), яка 
зайняла 3 місце на І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
математики в ОДАБА у 
2018-2019 навч. році 
(Наказ №102/од від 
16.04.2019.)
4. Посилання на 
профілі:
4. Посилання на 
профілі:
4.1.профіль Scopus: 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?



authorId=6506592446  
4.2. профіль 
Webofscience:
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/43385594 
4.3. профіль 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=lpxr1zAAA
AAJ

162780 Лесечко 
Олександр 
Васильович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

університет ім. 
І. І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1981, 
спеціальність:  

Механіка, 
Диплом 

кандидата наук 
KД 043626, 

виданий 
18.09.1991, 

Атестат 
доцента ДЦ 

001136, 
виданий 

29.12.1994

38 Теорія 
ймовірностей і 
математична 
статистика

1. к.ф.-м.н., 01.02.04 
«Механіка 
деформованого 
твердого тіла», тема 
дисертації 
«Напружно-
деформований стан 
оболонок обертання з 
композитних 
матеріалів з 
урахуванням фізичної 
не лінійності», (КД 
№043626), доцент 
кафедри вищої 
математики (ДЦ № 
001136);
2. стажування 2020р. 
Південноукраїнський 
національний 
педагогічний 
університет ім. 
Ушинського, кафедра 
Алгебри та геометрії, 
02.03.2020-
24.04.2020 р., 
програма стажування, 
наказ про 
направлення №95/вк 
від 19.02.2020р.;наказ 
№82/вк від 
10.02.2021р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.):
пп. 1,3,4,8,12,14;
Пункт 1:
1. Kiosak V. Mappings 
of spaces with affine 
connection / V. Kiosak, 
O. Lesechko, O. 
Savchenko // 17th 
Conference on Applied 
Mathematics, 
Bratislava: APLIMAT 
2018. – Proceedings. – 
2018.− pp. 563-569. 
(Scopus)
2. Lesechko O. Models 
of mechanical systems 
preserving the Weyl 
tensor / O. Lesechko, O. 
Latysh, A. Kamienieva 
// AIP Conference 
Proceedings, 2019. − 
vol. 2164 − 04002. 
https://doi.org/10.1063
/1.5130794.  (Scopus)
3. Lesechko O. 
Conformally flat Kähler 
spaces / O. Lesechko, O. 
Latysh, and T. Spychak 
// AIP Conference 
Proceedings, 2020. − 
vol. 2302. – 040004. 



https://doi.org/10.1063
/5.0034024.  (Scopus)
4. Lesechko O. On the 
Pseudo-Riemannian 
spaces with a special 
structure of a curvature 
tensor / O. Lesechko, L. 
Makarenko, and L. 
Sokolova // AIP 
Conference 
Proceedings, 2020. − 
vol. 2302. – 040005. 
https://doi.org/10.1063
/5.0034022. (Scopus)
5. Vashpanov Y. 
Geodesic mappings of 
spaces with φ(Ric) 
vector fields / Y. 
Vashpanov, O. 
Olshevska, and O. 
Lesechko // AIP 
Conference 
Proceedings, 2020. − 
vol. 2302. – 040010. 
https://doi.org/10.1063
/5.0033965. (Scopus)
Пункт 3: 
Лесечко О.В., 
Шевченко Т.І.  Вища 
математика. Ч. 1. 
Навчальний посібник. 
− Одеса: ОДАБА, 2017.
−202 с.
Пункт 4:
1) Шевченко Т.І. Вища 
математика. Конспект 
лекцій ΙV семестр, 
частина 2. 
Математична 
статистика / Т.І. 
Шевченко, О.В. 
Лесечко // Одеса: 
ОДАБА, 2016. – 30 с.
2) Лесечко О. В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних завдань з 
дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу 
«Невизначений та 
визначений 
інтеграли» для 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» / О.В. 
Лесечко, В.А. Кіосак // 
Одеса: ОДАБА, 2018. − 
35 с.
3) Васильєва Н.С. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни «Вища 
математика»  І 
семестр для студентів 
заочного відділення 
освітнього рівня 
«Бакалавр» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» / 
Н.С. Васильєва, О.В. 
Лесечко // Одеса: 
ОДАБА, 2019. − 60 с.
4) Шевченко Т.І. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу «Лінійна 



алгебра» / Т.І. 
Шевченко, О.В. 
Лесечко, В.А. Кіосак // 
Одеса: ОДАБА, 2019. − 
35 с.
5) Лесечко О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу «Лінійна 
алгебра» / О.В. 
Лесечко, Т.І. 
Шевченко, В.А. Кіосак 
// Одеса: ОДАБА, 
2020. − 82 с.
6) Васильєва Н.С. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни «Вища 
математика»  ІІ 
семестр для студентів 
заочного відділення 
освітнього рівня 
«Бакалавр» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» / 
Н.С. Васильєва, О.В. 
Лесечко // Одеса: 
ОДАБА, 2020. − 72 с.
7) Лесечко О.В. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу  
«Дослідження 
функцій» / О.В. 
Лесечко, В.А. Кіосак // 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
− 28 с.
8) Ковальова Г.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни «Вища 
математика» за темою 
«Лінійна алгебра» для 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій» / 
Ковальова Г.В., О.В. 
Лесечко, Т.І. 
Шевченко // Одеса: 
ОДАБА, 2020. − 76 с.
Пункт 8:
Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Механіка та 
математичні методи», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України (наказ МОН 
України №1471 від 
26.11.2020).
Пункт 12: 
1) Лесечко О.В. Про 
деякі особливості 
викладання вищої 
математики у вищому 
навчальному закладі / 
О.В. Лесечко, Т.І. 
Шевченко // 
Матеріали ХХІ 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 



підготовки фахівців». 
– Одеса: ОДАБА,  
2016. – С. 21-22.
2) Лесечко О.В. Про 
спеціальні майже 
ейнштейнові простори 
/ О.В. Лесечко, В.А. 
Кіосак // Доповідь на  
міжнародній 
конференції 
«Геометрія і топологія 
в Одесі-2016» − Одеса, 
2016. – С.41.
3) Лесечко О.В. 
Застосування SWOT-
аналізу при 
викладання 
математики / О.В. 
Лесечко, В.А. Кіосак, 
Т.І. Шевченко // 
Матеріали ХХІІІ 
міжнародної науково 
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців». 
– Одеса: ОДАБА, 2018. 
– С. 100.
4) Kiosak V. Mappings 
of spaces with affine 
connection / V. Kiosak, 
O. Lesechko, O. 
Savchenko // 17th 
Conference on Applied 
Mathematics APLIMAT 
2018. February 6-8, 
2018, Bratislava, Slovak 
Republic. − Book of 
Abstracts. – p.65.
5) Шевченко Т.І. 
Проведення 
пленерних занять з 
вищої математики, як 
спосіб активізації 
пізнавальної 
діяльності студентів / 
Т.І. Шевченко, О.В. 
Лесечко // Матеріали 
ХХІV міжнародної 
науково- методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 
– Одеса: ОДАБА, 2019. 
– С. 186.
6) Кіосак В.А. 
Простори розділеної 
кривини / А.В. Кіосак, 
О.В. Лесечко // Тези 
доповідей 75-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
ОДАБА, 16-17 травня 
2019. –  С. 214.
7) Kiosak V.A. 
Mappings of spaces 
with affine connection 
preserving the Weyl 
tensor / V.A.Kiosak, 
O.V. Lesechko // XIX 
International 
Conference «Dynamical 
System Modeling and 
Stability Investigation» 
Proceedings of 
Conference Reports. 
Kiyv, Ukraine May 22-
24, 2019. – pp. 205-
207.  



8) Lesechko O. Models 
of Meсhaniсal Systems 
Preserving the Weyl 
Tensor / O. Lesechko, 
O. Latysh,
A. Kamienieva // 
Eleventh International 
Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 20−25 June 
2019, Albena, Bulgaria. 
− Book of Abstracts. – 
p. 37. 
9) Подоусова Т.Ю. 
Еквіареально-
геодезичні деформації 
циліндра / Т.Ю. 
Подоусова, О.В. 
Лесечко, В.А. Кіосак // 
VII Міжнародна 
конференція 
«Актуальні проблеми 
інженерної механіки». 
Тези доповідей. Одеса, 
2020. – С. 150-152.
10) Кіосак В.А. 
Геодезичні 
відображення 
просторів з φ(Ric)-
векторними полями / 
В.А. Кіосак, О.В. 
Лесечко // 
Міжнародна наукова 
конференція 
«Алгебраїчні та 
геометричні методи 
аналізу». Тези 
доповідей. Одеса, 
2020. – С. 80.
11) Кіосак В.А. 
Математика та 
професійна 
ідентичність 
майбутніх інженерів-
будівельників як 
теоретико-методична 
проблема / В.А. 
Кіосак, О.В. Лесечко, 
Т.І. Шевченко // 
Матеріали ХХV 
міжнародної науково- 
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 
– Одеса: ОДАБА, 
2020. – С. 23-25.  
12) Кіосак В.А. 
Спеціальні майже 
ермітові простори / 
А.В. Кіосак, О.В. 
Лесечко // Тези 
доповідей 76-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
ОДАБА, 21-22 травня 
2020. –  С.172.
13) Lesechko O. 
Conformal-Flat 
Kahlerian Spaces / O. 
Lesechko, O. Latysh, T. 
Spichak // Twelfth 
International On-Line 
Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 



Sciences. 24−29 June 
2020. − Book of 
Abstracts. – p. 50. 
14) Makarenko L. 
Invariant 
Transformations 
Preserving Geodesic 
Lines / L. Makarenko, 
O. Lesechko, L. 
Sokolova // Twelfth 
International On-Line 
Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 24−29 June 
2020. − Book of 
Abstracts. – p. 54.
15) Vashpanov Yu. 
Planar Mappings of 
Spaces of Affine 
Connectivity / Yu. 
Vashpanov, O. 
Lesechko, O. Olshevska 
// Twelfth International 
On-Line Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 24−29 June 
2020. − Book of 
Abstracts. – p. 86.
Пункт 14:
1) Керівництво 
студентом Бараней 
М.Д. (ПЦБ-246), який 
зайняв 1 місце на І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
математики в ОДАБА у 
2016-2017 навч. році 
(наказ № 60/од від 
7.04.2017 р.)
2) Керівництво 
студенткою Крук М.О. 
(ПЦБ-155), яка 
зайняла 3 місце на І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
математики в ОДАБА у 
2017-2018 навч. році 
(наказ № 109/од від 
25.05.2018 р.)
3) Керівництво 
студенткою Крук М.О. 
(ПЦБ-255), яка 
зайняла 3 місце на І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
математики в ОДАБА у 
2018-2019 навч. році 
(Наказ №102/од від 
16.04.2019.)
4. Посилання на 
профілі:
4.1.профіль Scopus: 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=6506592446  
4.2. профіль 
Webofscience:
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/43385594 
4.3. профіль 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?



hl=ru&user=lpxr1zAAA
AAJ

141874 Олійник 
Тетяна 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельно-
технологічний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1979, 
спеціальність:  
Хімія, Диплом 
кандидата наук 

KД 032641, 
виданий 

16.10.1990

39 Хімія 1.к.т.н., 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» , 
(05.23.04 - 
Водовідведення, 
каналізація, 
будівельні системи 
охорони водних 
ресурсів),  тема 
дисертації: «Розробка 
схеми очистки та 
утилізації стічних вод 
виробництва лізіна»,
(КД 032641),доцент 
кафедри хімії та 
екології, (ДЦ АЕ 
001772);
2.стажування :
2.1.2015р. Одеський 
національний 
університет ім. І.І. 
Мечникова, ккафедра 
аналітичної хімії,  з 
15.11.2015р. по 
15.12.2015р., програма 
стажування,  довідка 
від 25.12.2015 №02-
01-2696,  наказ 
№833/вк від 
24.12.2015;                                                
2.2. 2020 р. Участь у 
Міжнародній 
конференції "Modern 
science: problems and 
innovations" (24 год) та 
Всеукраїнській 
конференції 
"Техногенно-
екологічна безпека: 
стан та перспективи 
розвитку", 
Сертифікати,  наказ 
про зарахування 
№675/вк від 
25.11.2020 р.
2.3. 2021р. Зарахувати 
як підвищення 
кваліфікації участь в 
міжнародних 
конференціях: - VIII 
Міжнароднs науково-
практична 
конфетенція "Світ 
науки та інновацій", 
яка проходила 
дистанційно з 
10.03.2021р. по 
12.03.2021р. у Лондоні 
в обсязі 24 години (0,8 
кредитів ECTS), 
сертифікат; - VI 
Міжнародній науково-
практичній  
конференції "Наука і 
освіта: проблеми, 
перспективи і 
інновації", яка 
прозходила 
дистанційно з 
03.03.2021р. по 
05.03.2021р. в Киото в 
обсязі 24 години (0,8 
кредитів ECTS), 
сертифікат; участь у VI 
Міжнародній науково-
практичній  
конференції "Наука і 
освіта: проблеми, 
перспективи і 



інновації", яка 
проходила 
дистанційно з 
23.02.2021р. по 
25.02.2021р. в 
Торонто, в обсязі 0,8 
кредитів ECTS), 
сертифікат; участь у 
написанні 
колективної 
монографії "Технічні 
дослідження та 
розробки" у Бостоні в 
2021 році, сертифікат 
публікації, наказ про 
зарахування № 
840/вк  від 
07.12.2021р.;
2.4.2022 р. участь у V 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції за темою 
«Наука,інновації та 
освітні проблеми та 
перспективи», яка 
проходила 
дистанційно з 
08.12.2021р.по 
10.12.2021р. у Токіо в 
обсязі 24 години
 (0,8 кредити ECTS); 
участь у VI 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції за темою 
«Досягнення сучасних 
наукових 
досліджень:інновації 
та перспективи 
розвитку», яка 
проходила 
дистанційно з 
21.11.2021р. по 
23.11.2021р. в Берліні в 
обсязі 24 години (0,8 
кредити ECTS); 
участь у IV 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції: «Наука, 
інновації та освіта: 
проблеми та 
перспективи», яка 
проходила 
дистанційно з 
10.11.2021р. по 
12.11.2021р. в Токіо, в 
обсязі 24 години (0,8 
кредити (0,8 кредити 
ECTS); 
IV Міжнародній 
науково-практичній 
конференції: 
«Міжнародні наукові 
інновації в житті 
людини», яка 
проходила 
дистанційно з 
20.10.2021р.по 
22.10.2021р.
в Манчестері, в обсязі 
24 години (0,8 
кредити ECTS), 
сертифікати,  наказ 
про зарахування 
№75/вк 
від 02.02.2022р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 



згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.):, 
пп.:3,4,11,12,14,20;
Пункт 3:
 Основи загальної 
хімії: навч. посіб. / 
С.В. Семенова та ін. 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
210с.: іл.ISBN 978-617-
7900-14-5
Пункт 4:
1) Олійник, Т.П. 
Виконання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Контроль очищення 
природних і стічних 
вод» для студентів 
напрямку: 6.060103 
«Гідротехніка (водні 
ресурси)»: метод. 
вказівки/ Т.П. 
Олійник, О.О. 
Маковецька; ОДАБА.- 
Одеса, 2016- 40с.
2) Виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Контроль очищення 
природних і стічних 
вод» для студентів 
спеціальності: 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації: 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів»: метод. 
вказівки/Т.П. 
Олійник, 
О.О.Маковецька;  
ОДАБА.- Одеса, 2018.- 
38с.
3) Олійник Т.П., 
Маковецька О.О., 
Кириленко Г.А. 
Виконання РГР з 
дисципліни 
«Аналітичні методи 
дослідження води» 
для студентів 192; 
«Будівництво та 
цивільна інженерія, 
Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів» ОДАБА,- 
Одеса ,2019.- 32с
4) Олійник Т.П., 
Маковецька О.О. 
Виконання РГР з 
дисципліни 
«Екологічна безпека» 
для студентів 
спеціальності 192; 
Будівництво та 
цивільна інженерія, 
«Раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів» ОДАБА,- 
Одеса ,2019.- 43с. 
5) Колесников А.В., 
Олійник Т.П. 
Методичні вказівки  
для виконання 
контрольної роботи з 
дисципліни   
«Органічна та фізична 



хімія, хімія силікатів, І 
частина» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів». Одеса: 
ОДАБА, 2020. 43 с.
6) Дмитренко М.П., 
Олійник Т.П. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Екологічне 
обргунтування 
архитектурно-
будівельних рішень та 
гігієна житла»  для 
здобувачів вищої 
освіти  освітнього 
рівня «Магістр» галузі 
знань 19 «Архітектура 
та будівництво». 
Одеса, ОДАБА, 
2021.ч.1,2. 154 с.
7) Семенова, С.В., 
Олійник  Т.П., 
Маковецька О.О., 
Кириленко Г.А 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних робіт  з 
дисципліни «Хімія» 
для здобувачів вищої 
освіти  освітнього 
рівня «Бакалавр» 
галузі знань 19 
«Архітектура та 
будівництво». Одеса, 
ОДАБА, 2020. 87с.
Пункт 11: 
Науковий консультант  
приватного 
акціонерного 
товариства «ПМК-15» 
«Дунайводбуд» з 
питань  оцінки якості 
природних і питних 
вод для водних 
споруд, об’єктів 
соціального 
призначення та 
житлових будівель в 
період  з 5.09.2017  по 
31.10.2019 рр.  
(довідка №101 від 
14.11.2019р.)
Пункт 12:
1) Необходимость 
экологизации 
дисциплины 
«Контроль очистки 
природних и сточных 
вод» / Т.П. Олійник, 
О.О. Маковецька // 
Управлiння якiстю 
пiдготовки фахівців: 
XХII міжнародна 
науково-методична 
конференція: 
матеріали 
конф./ОДАБА. – 
Одеса, 2017.-Ч.2- 
С.138.
2) Очистка подземных 
вод Татарбунарского 
района–залог 
здоровья населения/ 



Т.П. Олійник,  О.О. 
Маковецька // 
Актуальнi проблеми 
енерго-
ресурсозбереження та 
екології: міжнародна 
науково-методична 
конференція: 
матеріали конф./ 
ОДАБА. – Одеса, 
2017.– С.107–109.
3) Социальный аспект 
экологической 
безопасности 
Украины// Науково-
технічна конференція. 
Секція «Хімічні, 
хіміко-технологічні та 
екологічні проблеми 
будівництва»/ ОДАБА. 
– Одеса, 2018.
4) 
Высокоэффективная 
технология обработки 
подземных вод// 
Науково-технічна 
конференція. Секція 
«Хімічні, хіміко-
технологічні та 
екологічні проблеми 
будівництва»/ ОДАБА. 
– Одеса, 2018
5) Мониторинг воды 
бюветных комплексов 
г.Одессы/ Т.П. 
Олійник,  О.О. 
Маковецька // 
Актуальні проблеми 
енерго-
ресурсозбереження та 
екології: II 
міжнародна науково-
технічна конференція: 
матеріали 
конф./ОДАБА. – 
Одеса, 2018.– С.117-119
6) 
Общеобразовательны
й аспект 
экологической 
безопасности 
Украины/ Т.П. 
Олійник,  О.О. 
Маковецька // 
Управлiння якiстю 
пiдготовки 
фахівців:XХIV 
міжнародна науково-
методична 
конференція:матеріал
и конф./ОДАБА.- 
Одеса, 2019. – Ч.1. – 
С.114
7) Озонирование 
воды-альтернативный 
метод 
обеззараживания/ 
Т.П. Олійник //75 
науково-технічна 
конференція  
професорсько-
викладацького складу 
академії:тези 
доповідей/ ОДАБА.-
Одеса, 2019
8) Современные 
тенденции технологии 
озонирования воды/ 
А.Гречаный, 
Т.П.Олійник // Збірка 
студентських наукових 



праць за 2018-2019 
навчальний рiк/ 
ОДАБА. – Одеса, 2019. 
– С. 67-78
9) Очистка воды от 
железа на 
пеностирольных 
фильтрах/ 
О.С.Рябкова, 
Т.П.Олійник // Збірка 
студентських наукових 
праць за 2018-2019 
навчальний рiк/ 
ОДАБА. – Одеса, 2019. 
–  С. 227-232.
10) Лысак А.А., 
Олейник Т.П. 
Экологическая  роль 
парков в 
формировании 
городской среды   г. 
Одессы.  Збірка 
студентських наукових 
праць за 2019-2020 
навчальний рік. 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
С.230-236.
11) Богданова В.А., 
Олійник Т.П. 
Вертикальные и 
горизонтальные 
насаждения как 
средство озеленения 
городского 
пространства. Збірка 
студентських наукових 
праць за 2019-2020 
навчальний рік.. 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
С.61-66.
12) Штирбу Ю. Ю., 
Олейник Т.П. 
Применение средств 
«зеленой 
архитектуры»  в 
реконструкции 
исторических зданий. 
Scientific achievements 
of modern society: 
abstracts of the VI 
International scientific 
and practical 
conference, 5-7 
February 2020. 
Liverpool, United 
Kingdom. 2020. Р.1401-
1410.
13) Олейник Т.П., 
Семенова С.В., 
Маковецкая Е.А. 
Условия 
формирования и 
особенности 
химического состава 
подземных вод 
Измаильского 
месторождения. 
Modern science: 
problems and 
innovations: abstracts 
of II International 
Scientific and Practical 
Conference, 3-5 May 
2020. Stockholm, 
Sweden. 2020. Р.226-
231.
14) Олійник Т.П. 
Екобезпека як 
морально-етична 
категорiя в навчаннi 
студентів. Техногенно-



екологiчна безпека 
України: стан та 
перспективи 
розвитку/ТЕБ-2019: 
матеріали IX 
Всеукр.наук.-практ. 
Інтернет-конференції, 
4-15 листопада 2019 р. 
Ірпень, 2019. С.293-
298.
15) Олейник Т.П., 
Маковецкая  Е.А. 
Экологические 
проблемы подземных 
вод 
Причерноморского 
басейна. Актуальні 
проблеми енерго-
ресурсозбереження та 
екології:   матеріали   
III Міжнар. наук.-
техн. конф., 11-12 
грудня 2019 р. Одеса: 
ОДАБА, 2019. С.76-79.
16) Принципы 
экологической 
архитектуры в 
строительстве. Зб. тез 
доповідей  76-ї наук.-
техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
академії, 21-22 травня 
2020 р. Одеса: ОДАБА, 
2020.  С.35.
17) Соколова А.В., 
Олійник Т.П.  
Екологічна 
доцільність будування 
та відновлення 
оранжерей м. Одеса. 
Фізичні процеси  в 
енергетиці, екології та 
будівництві: зб. тез III 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. здобувачів 
вищої освіти і молодих 
вчених, 9-10  квiтня 
2020 р. Одеса: ОДАБА, 
2020.
18) Олейник Т.П., 
Маковецкая Е.А. 
Применение 
инновационных 
технологий при 
изучении 
экологических 
дисциплін. 
Управлiння якiстю 
пiдготовки фахівців: 
матеріали XХV 
Міжнар. наук.- метод. 
конф. Одеса: ОДАБА, 
2020. Ч.1.С.172-173.
19) Вплив 
технологічних 
параметрів 
перемішування 
сумішей на 
властивості 
будівельних розчинів 
різного призначення/ 
Шинкевич Е.С., 
Tертичний A.A., 
Мироненко І.М., 
Олійник Т.П. 
Актуальні проблеми 
інженерної механіки: 
тези  доповідей VII 
наук.- практ. конф., 
12-15 травня 2020 р.  



Одеса: ОДАБА, 2020. 
С.261-264.
20) Реалізація 
принципів 
екологичної безпеки 
при оборобки 
внутрішніх інтер'єрів/ 
Олійник Т.,П., 
Белоусова Г. В. 
Dynamics of the 
development of world 
science: abstracts of XI 
International scientific 
and practical 
conference July 8-10, 
2020. Vancouver, 
Canada. 2020. Р.173-
181.
21) Международные 
экологические 
параметры в 
архитектурно-
строительной отрасли 
Украины/Олейник 
Т.П., Семенова С.В., 
Кириленко Г.А . 
Євроінтеграція 
екологічної політики 
України: матеріали 
Другої Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 22 
жовтня 2020 р. Одеса: 
ОДЕКУ, 2020. С. 156-
160.
22) Влияние 
«зеленой» 
архитектуры на 
качество городской 
среды/Олейник Т.П 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси: 
матеріали ІІI 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції,  08-10 
жовтня 2020 р.Одеса: 
ОДАБА, 2020. с.19.
23) Экологическая 
безопасность при 
внутренней и внешней 
отделке зданий/ 
Олійник Т.П., Нгуен 
Тху Ван. World science: 
problems, prospects 
and innovations: 
abstracts of VI        
International scientific 
and practical 
conference February 
23-25, 2021. Тoronto, 
Canada. Р.486-495.
24) Аналіз 
застосування 
дистанційного 
навчання при 
вивченны дисципліни 
«Хімія»/ Олійник Т.П. 
Управлiння якiстю 
пiдготовки фахівців: 
матеріали XXVІ  
Міжнародної науково- 
методичної 
конференції 22 квітня 
2021 р. Одеса: ОДАБА, 
2021. Ч. 2. С.162.
25) Экологическая 
концепция 
инженерных решений 



в архитектуре жилого 
комплекса / Олейник 
Т.П., Семенова 
С.В.,Кириленко 
Г.А.,Маковецкая 
Е.А.,Казанцева А.И. 
Technical research and 
development. 
Monograph, Boston, 
USA 2021. Р. 367-374.
26) Environmental 
aspects in renovation 
projects/ Oleinik T., 
Semenova S.,Vonsovych 
O. The world of science 
and innovation: 
аbstracts of VIII 
International Scientific 
and Practical 
Conference 10-12 
March 2021 London, 
United Kingdom.2021.   
Р.115-124.
27) Ecological support 
of the project of a 
biopositive residential 
complex/ Oleinik T., 
Kazantseva А Science 
and education: 
problems, prospects 
and innovations: 
аbstracts of VI 
International Scientific  
and Practical 
Conference Toronto, 
Canada 23-25 February 
2021 с.56-64.
28) Сучаснї проблеми  
водокористування 
малих населених міст/ 
Олійник Т.П., 
Семенова С.В., 
Маковецкая О.О. Тези 
доповідей 77-ї науково 
– технічної  
конфереціїпрофесорсь
ко-викладацького 
складу академфї, 13-14 
травня 2021, с.37.
29) Архитектурно-
природнотехнологиче
ские системы в 
экостроительстве/ 
Олейник Т.П., 
Котенева К.А. Збірка 
студентських наукових 
праць за 2020-2021 
начальний рік.  Одеса. 
ОДАБА, 2021. С.225-
231.
30)  Экологические 
аспекты выбора 
отделочных 
материалов в проекте 
жилого помещения./  
Олейник Т.П.. 
Коршевенюк В.В. 
Фізичні процеси  в 
енергетиці, екології та 
будівництві: 
Матеріали науково-
практичній 
конференції, 2021. 
ОДАБА. С.106-111.
Пункт 14:
1) Керівник наукової 
студентської 
проблемної групи 
«Аналіз і оцінка стану 
навколишнього 
середовища» (наказ 



№228/од від 
27.09.2019р.).
2) Керівник наукової 
студентської 
проблемної групи 
«Зелене будівництво» 
(наказ №252/од від 
18.11.2020р.).
 Пункт 20:
1) Лаборант 
біохімічної , фізико-
хімічнії лабораторії, 
отделу ресурсів 
Всесоюзного НДІ 
курортології 2.08,1974 
-30.11.1981.
( пр.№188,130,62,116);
Молодший науковий, 
старший науковий 
співробітник НДС 
ОІБІ 10.07.1982р.- 
05.06.1993р.

43940 Бурлак 
Галина 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельно-
технологічний 

інститут

Диплом 
кандидата наук 

KH 001251, 
виданий 

09.02.1993, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046739, 
виданий 

25.02.2016

26 Фізика 1. кандидат фізико-
математичних наук
105 «Прикладна 
фізика та 
наноматеріали» 
(01.04.10 «Фізика, 
фізика 
напівпровідників та 
діелектриків»),
тема дисертації: 
«Люмінесценція ряду 
напівпровідникових 
матеріалів, що 
виникає в контакті з 
водними розчинами  
електролітів»,
 (КН №001251),доцент 
кафедри Фізики, 
(12ДЦ №046739);
2.підвищення 
кваліфікації 2022 р.: 
Одеській 
національний 
університет імені І. 
Мечникова, кафедра 
загальної фізики і 
фізики 
теплоенергетичних та 
хімічних процесів, 
тема «Ознайомлення і 
вивчення методів 
викладання фізики на 
дистанційному 
навчанні. Сучасний 
експеримент в умовах 
дистанційного 
навчання» , з 
24.02.2022р. по 
24.04.2022р., наказ 
про направлення №        
від 
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.3,4,12,14,15,19,20;
Пункт 3:
1. Бурлак Г.М., 
Вілінська Л.М.  
Практикум з фізики 
для іноземних 
слухачів підготовчого 
відділення. Механіка. 
Молекулярна фізика: 
навч.посіб. / 



Г.М.Бурлак, 
Л.Н.Вілінська. – 
Одеса, ОДАБА, 2020. –
150 с. Затверджено 
Вченою Радою 
ОДАБА, протокол № 9    
від   14 травня 2020 р. 
2. Бурлак Г.М., 
Вілінська Л.М.  
Практикум з фізики 
для іноземних 
слухачів підготовчого 
відділення. Електрика 
і магнетизм. Оптика: 
навч.посіб. / 
Г.М.Бурлак, 
Л.Н.Вілінська. – 
Одеса, ОДАБА, 2020. –
143 с. Затверджено 
Вченою Радою 
ОДАБА, протокол №  
9   від   14 травня 2020 
р.  
Пункт 4:
1. Вілінська Л.М., 
Бурлак Г.М., Тігарєва 
Т.Г. Методичні 
вказівки конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Електропривод 
машин»  для студентів 
освітнього рівня 
«бакалавр»  за 
галуззю знань 13 
«Механічна 
інженерія» із 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» 
ОДАБА, Одеса. 2017. 
� 101 с.
2. Писаренко О.М.,  
Бурлак Г.М., Вілінська 
Л.М.. Методичні 
вказівки з дисципліни 
«Фізика» до 
лабораторних робіт з 
розділу  «Хвильова 
оптика. Квантова 
фізика» частина 2 для 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр»  всіх 
спеціальностей. 
ОДАБА, Одеса. 2018. 
� 92 с.
3. Бурлак Г.М., 
Вілінська Л.М. 
Методичні вказівки 
конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Будівельна фізика та 
енергозбереження в 
архітектурі і 
містобудуванні» для 
студентів освітнього 
рівня «магістр» за 
галуззю знань 19 
Архітектура та 
будівництво із 
спеціальності 191 
«Архітектура та 
містобудування». 
ОДАБА, Одеса. 2019. 
� 75 с.
4. Вілінська Л.М., 
Бурлак Г.М, 
Писаренко О.М.  
Методичні вказівки з 
дисципліни «Фізика» 



до лабораторних робіт 
з розділу  
«Електромагнетизм» 
освітнього рівня 
«Бакалавр»  всіх 
спеціальностей. 
ОДАБА, Одеса. 2021. 
� 67 с.
Пункт 12:
1. Vilinskaya L.N., 
Burlak G.M. 
Thermostimulated 
luminescence of 
polystyrene films. // 8-
ма Міжнар. наук.-
техн. конф.«Сенсорна 
електроніка та 
мікросистемні 
технології» (СЕМСТ-
8) Україна, Одеса, 28 
травня – 1 червня 
2018.  Тези допов. С. 
166.
2.Gokhman A. Features 
Teaching Physics for 
Students of 
Construction Specialties 
/ Gokhman A., 
Vilinskaya L., 
Pysarenko А., Burlak G.  
// Scientific and 
methodological basis 
for teaching natural 
sciences and 
engineering in higher 
education. ISSN 2218-
8584, Ariel University. 
Ariel, Israel, 2017. Issue 
№1, Р.71-76. 
3.Бурлак Г.М., 
Вілінська Л.М., 
Писаренко О.М. 
Штучне освітлення 
історичного центру 
міста. // ІV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція  
«Архітектура 
історичного Київа. 
Феномен 
урбанізованих 
ландшафтів» Київ 23-
24 листопада 2018 р. 
С.18-19.
4.Бурлак Г.М., 
Вілінська Л.М., 
Писаренко О.М. 
Світлотехнічний аудит 
в системі 
енергозбереження // 
ІІ  Міжнародна 
науково-технічна 
конференція 
«Актуальні проблеми 
енергоресурсозбереже
ння  та екології» м. 
Одеса. 12-13 грудня 
2018. С.97-98. 
5.Vilinskaya L.N., 
Burlak G.M. Kinetic 
Processes in Films of 
Metal Oxides// XVII 
International Freik 
Conference Physics and 
Technology of Thin 
Films and 
Nanosystems. Abstract 
book. / Ed. by Prof. V.V. 
Prokopiv. 
IvanoFrankivsk : 



Publisher Vasyl 
Stefanyk Precarpathian 
National University, 
2019. p.270.
6.Бурлак Г.М., 
Вілінська Л.М., 
Писаренко О.М. 
Силабус при навчанні 
фізиці у ВНЗ. 
//Матеріали XXV 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців», 
– Одеса, ОДАБА, 27 
травня 2020р., ч.2, 
С.17. 
7.Бурлак Г.М., 
Вілінська Л.М., 
Жирова Г.П. 
Оптимізація 
використання 
світлової реклами в 
історичному центрі 
міста // X 
Международная 
научно-практическая 
конференция 
“Dynamics of the  
Development of  World  
Science”,   10-12 июня 
2020 года Ванкувер, 
Канада. С.270-274.
8.Бурлак Г.М., 
Вілінська Л.М., 
Кравчук Ю. 
Архітектурне 
освітлення культових 
будівель міста Одеси. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Актуальні проблеми 
сучасного 
дизайну»Київ, 
КНУДТ, 22 квітня 2021 
р., Т.2. 216-217
9.Вілінська Л.М., 
Бурлак Г.М. Питання 
радіаційної екології  в 
будівництві // XXX 
International scientific-
practical conference 
«Interaction of society 
and science: problems 
and prospects»  15-18 
June, 2021, London, 
England. Р.495-496. 
DOI - 
10.46299/ISG.2021.I.X
XX.
10.Вілінська Л.М., 
Бурлак Г.М. Гурська 
А.В.  Впровадження 
енергоефективних 
рішень у 
багатоквартирних 
житлових будинках. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Стан, 
проблеми та 
перспективи розвитку 
сучасних міст», 
Україна, Одеса, 23-24 
вересня 2021. Тези 
допов. С.50.
Пункт 14:
Керівництво 
студентом, який 



зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з фізики: 
Жеребцова А.М. ТВ-
109т - 3 місце. 
Протокол засідання 
кафедри №6 від 
24.02.2016 р.
Пункт 15:
Аріпова М. – ІІ місце у 
міському етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії наук України 
у 2018-2019 н.р.
Пункт 19:
Член українського 
фізичного товариства 
(УФТ) з 2010 р.
Пункт 20:
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
НДІ “Шторм» інженер 
1.09.1984р. -
31.08.1987р.;
ОДУ ім. І.І. 
Мечникова.  
Молодший науковий 
співробітник,    
науковий співробітник
4. Посилання на 
профілі:
4.1. профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=bjPUYR0A
AAAJ  

276411 Чаєнкова 
Оксана 
Костянтинів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Центр 
підготовки 
спеціалістів 

для зарубіжних 
країн

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
університет ім. 
І.І.Мечникова, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

030501 
Українська 

мова та 
література, 

Диплом 
спеціаліста, 

Південноукраїн
ський 

державний 
педагогічний 

університет ім. 
К.Д. 

Ушинського, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
030502 Мова і 

література 
(англійська, 

німецька)

19 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1.стажування  2021 
р.Підвищення 
кваліфікації за темою 
«Особливості 
формування 
культурної та 
стилістичної 
комунікації студентів 
на заняттях з 
«Української мови за 
професійним 
спрямуванням»»  на 
кафедрі Іноземних 
мов в Одеській 
національній 
музичній академії 
імені А.В. Нежданової 
з 07.04.2021 р. по 
07.06.2021 р., наказ 
про направлення 
№140/вк від 
05.03.2021р; наказ про 
проходження 
№390/вк від 
30.06.2021р.;
2. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов (в 
редакції 2021р.): 
пп.1,12,13,19,20;
Пункт 1:
1. Чаєнкова О.К. 
Лінгвокультурна 
специфіка 



фразеологізмів у 
процесі перекладу (на 
матеріалі української, 
турецької та 
англійської мов). 
Мова: науково-
теоретичний часопис з 
мовознавства. Одеса: 
«Астропринт», 2019. 
№31. С. 49–55.
 2. Нарушевич О.В., 
Чаєнкова О.К. 
Стратегії непрямого 
комунікативного 
впливу в заголовках 
комерційної реклами . 
Філологічні науки : 
наук. журн. / Полтав. 
нац. пед. ун-т імені В. 
Г. Короленка. 2019. 
Вип. 30. С.99–103
3. Орєхова Л. І., 
Чаєнкова О. К. 
Порівняльний аналіз 
перекладу 
фразеологізмів (на 
матеріалі турецької та 
української мов при 
вивченні іноземними 
студентами). 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер.: 
Філологія / МГУ. 
Одеса, 2019. No 39. 
Том 1. С.  40–44.
 4. Чаєнкова О.К. 
Фразеологічні одиниці 
із соматичним 
компонентом голова 
(на матеріалі 
української, турецької 
та англійської мов). 
«Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Філологія. Соціальні 
комунікації». 2020. 
Том 31 (70), № 2. 
5. Чаєнкова О.К. 
Фразеологізми з 
компонентом-
зоонімом кінь (на 
матеріалі української, 
турецької та 
англійської мов). 
Мова: науково-
теоретичний часопис з 
мовознавства. Одеса: 
«Астропринт», 2020. – 
№33. 
6. Чаєнкова О.К. 
Фразеологічні одиниці 
з соматичним 
компонентом «рука» 
(на матеріалі 
української, 
англійської та 
турецької мов). 
«Вісник Запорізького 
національного 
університету. 
Філологічні науки» № 
1 (2021 р.).  
7. Чаєнкова О.К. 
Фразеологізми-
зооніми  (на матеріалі 
української, турецької 



та англійської мов). 
Мова: науково-
теоретичний часопис з 
мовознавства. Одеса: 
«Астропринт», 2020. – 
№35.  
Пункт 12:
1. Чаєнкова О.К.,  
Крамар Г.О., 
Дімітрашко В.В. 
Особливості  та 
відмінності текстів 
телевізійної  та 
друкованої реклами. 
Матеріали VII 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції  
Сучасний рух науки: 
тези доп. VII 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 6–7 
червня 2019 р.Дніпро, 
2019. С. 1763–1767. 
Режим доступу: 
http://www.wayscience.
com  
2. Чаєнкова О.К. 
Особливості 
перекладу ідіом з 
англійської на 
українську мову. Мова 
та культура: сучасні 
аспекти та 
співвідношення: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, м.Одеса, 
22–23 листопада 2019 
року. Одеса: 
Міжнародний 
гуманітарний 
університет, 2019. С. 
122–127.
3. Чаєнкова О.К., 
Якушев Є.В. Вплив 
англіцизмів на мову 
сучасної молоді у XXI 
столітті. Літні наукові 
підсумки 2020 року: 
ХХХІ Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція: 
тези доповідей, 
Дніпро, 04 червня 
2020 р.  Ч. 2.  Дніпро: 
ГО «НОК», 2020. С. 
43–47.
4. Чаєнкова О.К. 
Фразеологізми з 
компонентом-
зоонімом. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Концептуальні 
проблеми розвитку 
філологічних наук у 
сучасному 
полікультурному 
просторі» 19–20 
червня 2020 р., м. 
Київ. С. 65–68
5. Чаєнкова О.К. 
Терміни у будівельній 
галузі. Сучасні 
виклики і актуальні 
проблеми науки, 
освіти та виробництва: 



міжгалузеві диспути 
[зб. наук. пр.]: 
матеріали VI 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (Київ, 1 
липня 2020 р.). Київ, 
2020. C.160–163.
6. Чаєнкова О.К. 
Фразеологізми з 
соматичним 
компонентом рука  (на 
матеріалі української 
та англійської мов) V 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Південь 
України у вітчизняній 
та європейській 
історії» (17–18 вересня 
2020 р.) Одеса: 
Екологія, 2020. C. 
379–383.
7. Орєхова Л.І., 
Чаєнкова О.К. 
Інноваційні освітні 
технології в умовах 
карантину // 
Актуальні проблеми 
навчання і виховання 
в умовах 
інтеграційних 
процесів в освітньому 
та науковому 
просторі: збірник тез 
доповідей ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції, 
6 листопада 2020 р., 
Мукачево / Ред.кол.: 
Т.І.Бондар (гол.ред.) 
та ін. – Мукачево : 
МДУ, 2020. С. 74–76.
Пункт 13:
1. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в 
Міжнародному 
гуманітарному 
університеті на 
кафедрі перекладу та 
мовознавства (2013р.-
2014 р. на умовах 
погодинної оплати 
праці – 240 годин) та 
на підготовчому 
відділенні для 
іноземних громадян 
(2016р.-2017р. на 
умовах погодинної 
оплати  праці  - 237 
годин).
2. Проведення 
навчальних занять та 
консультацій з 
дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)» у 
групі А-30 АХІ (2019-
2020рр.) – 2,5 кредити 
75 годин. 
3. Проведення 
навчальних занять та 
консультацій з 
дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним 



спрямуванням)» у 
групі А-140 АХІ (2020-
2021рр.) – 2,5 кредити 
75 годин.
4. Проведення 
навчальних занять та 
консультацій з 
дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)» у 
групі А-329 АХІ (2020-
2021рр.) – 2,5 кредити 
75 годин. 
Пункт 19:
1. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю : 
Чаєнкова О.К. є 
членом Товариства 
«Просвіта» ім. Тараса 
Григоровича 
Шевченка з 
17.02.2018.
Пункт 20:
2002–2018 рр. – 
викладач кафедри 
українознавства та 
лінгводидактики  
Одеської національної 
академії харчових 
технологій;
З 2018 р. – старший 
викладач кафедри 
українознавства 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури.
3. Посилання на 
профілі:
3.1.Google Scholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=Jd9ZJDM
AAAAJ

110965 Перпері 
Алла 
Олександрів
на

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Архітектурно-
художній 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеській 
державний 

політехнічний 
університет, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність:  
, Диплом 

кандидата наук 
ДK 006690, 

виданий 
17.05.2012, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

045219, 
виданий 

15.12.2015

15 Нарисна 
геометрія

1. к.т.н., 122 
«Комп'ютерні науки та 
інформаційні 
технології» (05.13.12 
«Системи 
автоматизації 
проектувальних 
робіт»), (ДК 
№006690), тема 
дисертації: 
«Математичні 
моделювання та 
еволюційна 
оптимізація 
технологічних 
процесів із зв’язними 
операціями в САПР», 
доцент кафедри 
Нарисної геометрії та 
інженерної графіки, 
(12ДЦ №045219);
2. стажування 2019 р. 
Одеський 
національний 
морський університет, 
тема: "Вивчення 
засобів організації 
навчально-
дослідницької роботи 
з нарисної геометрії та 
інженерної графіки",  
з 14.11.2019 р. по 
16.12.2019 р., довідка 
№к/1581 від 19.12.2019 



р., наказ про 
направлення№751/вк 
від 13.11.2019 р.; наказ 
про проходження № 
837/вк від 24.12.2019 
р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,4,7,12,14,20;
Пункт 1:
1. Бредньова В.П, 
Перпері А.О. 
Компетентнісний 
підхід при викладанні 
дисципліни 
«МИСТЕЦТВО 
ШРИФТУ» в 
архітектурно-
художній школі.  
Проблеми теорії та 
історії архітектури 
України, вип. № 17 
част.1, 2017. –  ОДАБА. 
– С. 202 – 204. 
2. Перпері А.О., 
Вікторов О.В., Перпері 
А.М. Розвиток 
транспорту в місті 
Одеса. Проблемы 
теории и истории 
архитектуры 
Украины. Сборник 
научных трудов. - 
Одесса, Астропринт, 
2018. Вип.18 .- С.53-58.  
3. Перпері А.О., 
Савєльєва О.В, 
Артемьєва І.С., Зайцев 
П.В. Методика 
комп’ютерного 
проектування 
футбольних бутс у 
системі Crispin 
Shoemaker. 
Прикладна геометрія 
та інформаційні 
технології. Науковий 
журнал. – Миколаїв, 
МНУ імені В.О. 
Сухомлинського. – 
Вип. №2(6), жовтень 
2018. – с. 52-59. 
4. Перпері А.О., 
Бредньова В.П., 
Яворська Н.М., 
Перпері А.М. Про 
дослідження форм і 
методів 
удосконалення 
графічних 
компетенцій студентів 
архітектурних і 
художніх 
спеціальностей. 
Проблемы теории и 
истории архитектуры 
Украины. Сборник 
научных трудов. - 
Одесса, Астропринт, 
2019. Вип.19.- С. 326-
331. 
5. Перпери А.А., 
Яворская Н.М., 
Яворский П.В. 
Исследование 
геометрии в 



творчестве 
архитектора Антонио 
Гауди. Проблеми 
теорії та історії 
архітектури України. 
Збірник науковх 
праць. Випуск 20. – 
Одеса «Астропринт», 
2020. – С. 312-321.
Пункт 3:
1. Усов А.В., Савєльєва 
О.В., Становська І.І., 
Перпері А.О. 
Математичні методи 
моделювання. 
Підручник / За ред. 
Становського О.Л.  – 
Одеса: Пальміра, 2011. 
– 500 с. ISBN 978-966-
8945-61-8
2. Бредньова В.П., 
Перпері А.О., 
Яворська Н.М. 
Навчальний посібник 
«Мистецтво шрифту» 
для студентів 
спеціальностей: 191 
«Архітектура та 
містобудування», 023 
«Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація» освітньо-
кваліфікаційний 
рівень «Бакалавр»  - 
Одеса: ОДАБА, 2017. – 
128 с.
3. Перпері А.О., 
Бредньова В.П., 
Думанська В.В., 
Марченко В.С. 
Інженерна графіка. 
Навчальний посібник 
з курсу нарисної 
геометрії для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» - 
Одеса: ОДАБА, 2018. – 
220 с.
4. Перпері А.О., 
Бредньова В.П. 
Креслення. 
Навчальний посібник 
для іноземних 
слухачів підготовчого 
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методичної 



конференцiї 
"Управлiння якістю 
підготовки фахiвцiв" 
Частина 1, Одеса, 
ОДАБА, 2020.  - С.45.
21. Перпері А.О., 
Яворська Н.М., 
Яворський П.В., 
Бабушок Д.В. 
Дослідження 
особливостей 
формоутворення 
цегляних будівель 
памятників 
архітектури міста 
Одеси. 76 науково-
технічна конференція 
професорсько-
викладацького  складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2020. – С. 225.
22. Перпері А.О., 
Перпері А.М. 
Технологія 
комп’ютерного 
моделювання в 
машинобудуванні. 76 
науково-технічна 
конференція 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2020. – С. 
224.
23. Перпері А.О., 
Вікторов О.В. 
Інженерна графіка в 
таблицях і їх 
використання в 
навчанні. Матеріали 
XХVІ мiжнародної 
науково-методичної 
конференцiї 
"Управлiння якістю 
підготовки фахiвцiв" 
Частина 2, Одеса, 
ОДАБА, 2021. - С.60-
62.
24. Перпері А.О., 
Бредньова В.П. 
Узагальнення досвіду 
впровадження 
методології онлайн-
освіти при викладанні 
графічних дисциплін. 
Матеріали XХVІ 
мiжнародної науково-
методичної 
конференцiї 
"Управлiння якістю 
підготовки фахiвцiв" 
Частина 2, Одеса, 
ОДАБА, 2021.  - С. 63.
25. Перпері А.О., 
Яворська Н.М., 
Яворський П.В. 
Інженерна і 
комп'ютерна графіка 
– сучасна складова 
архітектурної освіти. 
Матеріали XХVІ 
мiжнародної науково-
методичної 
конференцiї 
"Управлiння якістю 
підготовки фахiвцiв" 
Частина 2, Одеса, 
ОДАБА, 2021.  - С. 163-
164.
26. Перпері А.О., 
Яворська Н.М., 



Яворський П.В. 
Розгортка в 
прикладному 
мистецтві. Тези 
доповідей 77-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2021. – С. 160.
27. Перпері А.О., 
Яворська Н.М., 
Яворський П.В. 
Застосування 
геогмтрії в екстер’єрі 
будівельта споруд 
пристосувань 
функціонального 
призначення 
призначення Тези 
доповідей 77-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2021. – С. 159.
Пункт 14:
1) Керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
на І етапі олімпіади з 
нарисної геометрії :
  - 2017-2018 н.р., 
Наказ №251/од від 
27.11.2017
гр. А-118, Курбатова 
К.С. (лекції) – ІІІ 
місце,
- 2018-2019 н.р., Наказ 
№225/од від 
30.11.2018
гр. А-123, Пащенко 
М.В. (практика) – І 
місце,
гр. А-125, Леоненко 
М.І. (лекції) – ІІ місце,
гр. А-126, Цвєткова 
А.В. (лекції, практика) 
– ІІІ місце,
2) Робота у складі 
організаційного 
комітету І етапу 
відкритої міської 
олімпіади з нарисної 
геометрії у 2016-2017 
н.р. – Наказ № 730/вк 
від 24.11.2016
Робота у складі 
організаційного 
комітету І етапу 
олімпіади з нарисної 
геометрії серед 
навчальних закладів 
м. Одеси у 2017-2018 
н.р. – Наказ № 747/ВК 
від 27.11.2017
Робота у складі 
організаційного 
комітету І етапу 
олімпіади з нарисної 
геометрії серед 
навчальних закладів 
м. Одеси у 2018-2019 
н.р. – Наказ № 777/ВК 
від 04.12.2018
Робота у складі 
організаційного 
комітету І етапу 
олімпіади з нарисної 



геометрії серед 
навчальних закладів 
м. Одеси у 2019-2020 
н.р. – Наказ № 
795/ВК від 06.12.2019
3) Робота у складі журі 
І етапу Міжнародного 
студентського 
конкурсу зі шрифту та 
калфграфії Pangram 
2020-2021 – наказ  
№63/од  від 
07.04.2021
4) Підготовка та 
проведення І туру 
Vміжнародного 
студентського 
конкурсу зі шрифту та 
каліграфії Pangram 
2020-2021 – наказ 
№196/вк від 
05.04.2021
Пункт 20:
З 01.07.1999 по 
16.12.2005 - Інженер-
метролог відкритого 
акціонерного 
товариства Одеського 
заводу прецизійних 
верстатів «Мікрон», 
наказ 
№ 212-к від 01.07.1999 
р.
4. Посилання на 
профілі:
4.1. профіль 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=yLMRTfM
AAAAJ

231740 Лазарєва 
Діна 
Василівна

Завідувач 
кафедрою, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

бізнесу та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

090202 
Технологiя 

машинобудува
ння, Диплом 

кандидата наук 
ДK 028476, 

виданий 
28.04.2015, 

Атестат 
доцента AД 

005877, 
виданий 

26.11.2020

16 Інформатика 1. к.т.н., 05.13.12 
«Системи 
автоматизації 
проектувальних 
робіт», (ДК 
№028476), тема 
дисертації 
«Математичні моделі 
та чисельно-
аналітичні методи 
аналізу в САПР 
складних 
асиметричних 
технічних систем», 
доцент кафедри 
Інформаційних 
технологій та 
прикладної 
математики, (АД 
№005877);
2. підвищення 
кваліфікації 2021 р.: 
Зарахування як 
підвищення 
кваліфікації участі у 
науковій програмі 
підготовки 
«Європейська система 
якості вищої освіти», 
м. Вараждін, 
Хорватська 
республіка, 
університет «Север» з 
09.04.2018 р. по 
27.04.2018 р. та 
проходження курсів 
«Основи дизайну» і 
«Introduction Python» 
(184 год), наказ 



№122/вк від 
01.03.2021р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов(в 
редакції 2021р): 
пп.1,3,4,7,12,14;
Пункт 1:
1.Surianinov M.G. 
Choice of a constructive 
solution of a high-
frequency stabilizer of 
dynamic tension of a 
warp threads by means 
of a modal analysis in 
ANSYS package / M.G. 
Surianinov, D.V. 
Lazareva, V.V. Chaban 
// Наукові нотатки. 
Луцький 
національний 
технічний університет. 
−2018. − №64(211). – 
С.
2.The dynamic problem 
of torsion by a rigid 
shaft of a 
nonhomogeneous half-
space / V.Denysenko, 
I.Kovalova, D.Lazarieva 
// Materials Science 
Forum 6th 
International 
Conference "Actual 
Problems of 
Engineering 
Mechanics" (APEM 
2019), ISSN:1662-9752, 
Vol 968, hh 396-403
3.Features of planning 
it - project of 
modernization access 
system of sea port / 
Denysenko  
V.,Kornieieva I., 
Lazarieva D. //  
Economic and social 
development (esd 
2018): 32nd 
international scientific 
conference on economic 
and social development. 
Odessa, Ukraine. – C. 
247-252 (ISSN: 1849-
6903, eISSN: 1849-
7535, Web of Science)
4.Вільні коливання 
ортотропних пластин 
/ Лазарєва Д.В., 
Курган І.В. // Вісник 
Київського націо-
нального університету 
технологій та 
дизайну" №5 (138), 
2019. – С. 53-61.  (ISSN 
1813-6796 print,ISSN 
2617-9105 online, 
фахове видання, Index 
Copernicus, Google 
Scholar)
5.Stability of 
orthotropic plates /  
Surianinov M., 
Lazarieva D.,  Kurhan I. 
//2020 E3S Web of 
Conferences, 166,06004 
(Scopus)
Пункт 3:



1.Крутій Ю.С., 
Лазарєва Д.В., 
Сур’янінов М.Г. 
Механіка 
деформованого 
твердого тіла / Одеса: 
ОДАБА, 2017. – 260с.
2.Балдук П.Г., 
Лазарєва Д.В., 
Сур’янінов М.Г. 
Моделювання 
композиційних 
конструкцій / Одеса: 
ОДАБА, 2017. – 120с.
3.Навчальний 
посібник з курсу 
«Економетрія» для 
студенів 
спеціальностей 073 
«Менеджмент» та 075 
«Маркетинг» денної 
форми навчання. 
[Ковальова І.Л., 
Лазарєва Д.В., 
Молчанюк І.В., Окара 
Д.В., Чернишев В.Г., 
Шинкаренко Л.В.]  
Одеса, 2019. - 424 с. 
ISBN 978-617-7195-82-
4
4.Плотников А.В. 
Дискретна математика 
: Навчальний 
посібник  
призначений для 
використання 
здобувачами освітньої 
програми галузі знань 
12 «Інформаційні 
технології» // 
Лазарєва Д.В., 
Комлєва Т.О., 
Молчанюк І.В// - 
Одеса : ОДАБА, 2021. 
– 188с.
Пункт 4:
1.Комлєва Т.О., 
Лазарєва Д.В., 
Молчанюк І.В., 
Плотніков А.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних завдань з 
дисципліни 
«Математичні методи 
в інженерних 
розрахунках» для 
студентів освітнього 
рівня «Магістр» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія», 
194 «Будівництво та 
цивільна інженерія», 
133 «Галузеве 
машинобудування». – 
Одеса. – 2019. – 20 с.
2.Комлєва Т.О., 
Лазарєва Д.В., 
Молчанюк І.В., 
Плотніков А.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
індивідуальних 
завдань з дисципліни 
«Чисельні методи» 
для студентів 
освітнього рівня 
«Бакалавр» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 



цивільна інженерія». 
– Одеса. – 2020. – 23 
с.
3.В.Ю. Денисенко 
Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять та 
виконання 
індивідуальних робіт з 
дисципліни 
«Інформатика 1»для 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» / 
В.Ю. Денисенко, І.Л. 
Ковальова, Д.В. 
Лазарєва, І.В. 
Молчанюк, Д.В. 
Окара, В.Г.Чернишев. 
– Одеса: ОДАБА, 
2020. – 198 с.
4.В.Ю. Денисенко 
Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять та 
виконання 
індивідуальних робіт з 
дисципліни 
«Інформатика 2» для 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» / 
В.Ю. Денисенко, І.Л. 
Ковальова, Д.В. 
Лазарєва, І.В. 
Молчанюк, Д.В. 
Окара, В.Г.Чернишев. 
– Одеса: ОДАБА, 
2020. – 192
5.Денисенко В.Ю., 
Лазарева Д.В., Єжов 
М.Б. Методичні 
вказівки з дисципліни 
«Інформаційні 
технології» для 
студентів галузі знань 
07 – Управління та 
адміністрування. – 
Одесса: ОДАБА, 2020 
– 72с.
6.В.Ю. Денисенко 
Методичні вказівки  
до освітнього 
компоненту  
«Організація баз 
даних та знань» до 
виконання 
індивідуальних 
завдань для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня освітньої 
програми 126 
«Інформаційні 
системи та технології» 
/ В.Ю. Денисенко, Д.В. 
Лазарєва, І.В. 
Молчанюк,  – Одеса: 
ОДАБА, 2021. – 88 с.
7.Лазарева Д.В., 
Денисенко В.Ю., 
Подоусова Т.Ю. 
Розширеній план 
лекцій до освітнього 
компоненту «Основи 
графічного дизайну» 
для студентів першого 



(бакалаврського) 
рівня освітньої 
програми 126 
«Інформаційні 
системи та технології» 
– Одесса: ОДАБА, 
2021 – 23с.
Пункт 7:
1.Абу Шена Осама Мо 
Алі «Символьне 
Моделювання та 
оптимізація 
будівельних споруд», 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
05.13.120 – Системи 
автоматизації 
проектувальних робіт. 
Спецрада К 41.052.08 
в Одеському 
національному 
політехнічному 
університеті, 
29.03.2018 р.
2.Добровольська 
Вікторія Віталіївна 
«Математичне 
моделювання, аналіз 
та компенсація 
девіацій 
навантажених 
елементів ємнісних 
пристроїв в САПР», на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
05.13.120 – Системи 
автоматизації 
проектувальних робіт. 
Спецрада К 41.052.08 
в Одеському 
національному 
політехнічному 
університеті, 
25.10.2018 р.
3.Рибак Ольга 
Володимирівна 
«Математичне 
моделювання, аналіз 
та оптимізація в САПР 
технологічного 
процесу шліфування 
плазмових 
покриттів», на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
05.13.120 – Системи 
автоматизації 
проектувальних робіт. 
Спецрада К 41.052.08 
в Одеському 
національному 
політехнічному 
університеті, 
05.07.2019 р.
Пункт 12:
1.Д.В.Лазарева. 
Численный анализ 
напряженно-
деформированного 
состояния бассейна / 
Д.В.Лазарева, 
И.Л.Ковалева, 
И.В.Молчанюк, 
Д.В.Окара // 
Матеріали 



VМіжнародної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
інженерної механіки» 
(22-25травня 2018 р., 
ОДАБА – м.Одеса). – 
Одеса, 2018. – С.111 – 
113.
2.Денисенко В.Ю. 
Концепція розвитку 
ІТ-спеціальності в 
ОДАБА / В.Ю. 
Денисенко, Д.В. 
Лазарєва // Тези 
доповіді ХХІІІ 
Міжнародної 
конференції 
"Управління якістю 
підготовки фахівців", 
19-20 квітня 2018 
року. - Частина 1. - 
Одеса: ОДАБА, 2018. - 
С.197 - 199.
3.Якушев Д.И., 
Лазарева Д.В., 
Денисенко В.Ю. 
Расчет вантовой 
подводной 
конструкции для 
выращивания мидий / 
Д.И. Якушев, Д.В. 
Лазарева, В.Ю. 
Денисенко // Тези 
доповіді V 
Міжнародної 
конференції 
"Актуальні проблеми 
інженерної механіки", 
22-25 травня 2018 
року. - Одеса.: ОДАБА, 
2018. - С. 252-254.
4.Денисенко В.Ю., 
Лазарева Д.В.,  
Ковалёва И.Л.  
Собственные 
колебания кессонных 
конструкцій / В.Ю. 
Денисенко, Д.В. 
Лазарева,  И.Л. 
Ковалёва // Тези 
доповідей 74-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії, 17-18 травня 
2018. - Одеса:ОДАБА, 
2018. - С.206.
5.Ковалева И.Л., 
Лазарева Д.В., 
Коломийчук Г.П. Bim 
- технологии: 
перспективы и 
проблемы внедрения / 
И.Л. Ковалева, Д.В. 
Лазарева, Г.П. 
Коломийчук // 
Матеріали 74 науково-
технічної конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії (17 – 18 
травня 2018 р., Одеса, 
ОДАБА). – Одеса, 
2018. – С.- 205.
6.Окара Д.В., Лазарєва 
Д.В., Ковальова І.Л., 
Крамар Г.О., 
Чернишев В.Г.Вплив 
інноваційної 
діяльності 



машинобудівельних 
підприємств на 
переробну 
промисловість / Д.В. 
Окара, Д.В.Лазарєва, 
І.Л.Ковальова, 
Г.О.Крамар, 
В.Г.Чернишев // 
Матеріали XIV 
Міжнародної 
конференції 
«Стратегія якості в 
промисловості та 
освіті» (4 – 7 червня  
2018 р., Технічний 
університет – м. 
Варна, Болгарія). – 
Дніпро-Варна, 2018. – 
С. 382 – 386.
7.Investigation of free 
vibrations of three-
layers cylindrical shell 
supported by transverse 
ribs / M. Surianinov, T. 
Yemelianova, D. 
Lazarieva // Materials 
Science Forum 6th 
International 
Conference "Actual 
Problems of 
Engineering 
Mechanics" (APEM 
2019), ISSN:1662-9752. 
- 2019. - Vol.968. - P. 
61-66.
8.До питання 
оцінювання знань 
студентів / В.Ю. 
Денисенко, Д.В. 
Лазарєва // ХХІV 
Міжнародна 
конференція 
"Управління якістю 
підготовки фахівців", 
18-19 квітня 2019 року. 
Частина 1. - Одеса: 
ОДАБА, 2019. - С.27-
29.
Пункт 14:
Керівництво 
студентом який 
зайняв призове місце 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових  робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2020-2021 
навчальному році. 
Суворова О., гр. ІСТ-
300.

4. Посилання на 
профілі:
4.1 профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57216846203

4.2.профіль Web of 
Sciencе:
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/40514474 
4.3. профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=ccMzDQ4A
AAAJ



91620 Місько Євген 
Михайлович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
магістра, 

Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Донецька 
академія 

автомобільного 
транспорту", 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
090258 

Автомобілі та 
автомобільне 
господарство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059352, 
виданий 

09.02.2021

5 Основи 
автоматизован
ого 
проектування 
машин

1.к.т.н., 05.22.02 
«Автомобілі та 
трактори», тема 
дисертації 
«Поліпшення 
показників 
поворотності та 
стійкості руху міського 
зчленованого автобуса 
особливо великого 
класу», 
(ДК № 059352);
2. стажування 2022р.:
2.1. зарахувати як 
підвищення 
кваліфікації; захист 
кандидатської 
дисертації за темою; 
«Поліпшення 
показників 
повороткості та 
стійкості руху 
зчленованого міського 
автобуса особливо 
великого класу», який 
відбувся у 
Національному 
транспортному 
університету, м. Київ 
04.12.2020р.;
2.2.проходження 
курсів підвищення 
кваліфікації через 
платформу масових 
відкритих онлайн-
курсів РгогаеШеиз за 
програмою: 
«Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курси для 
викладачів» в обсязі 
60 годин (2 кредити 
ЕСТS), наказ про 
зарахування №78/вк 
від 02.02.2022р.
.3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,4,11,12,20;
Пункт 1:
1. Ідентифікація 
параметра 
демпфірування 
пневмодпідвіски 
міського автобуса / 
Мисько Є.М. // Вісник 
ХНАДУ. — Харків, 
2016.
2. Ідентифікація 
парметра жорсткості 
підвіски колісного 
транспортного засобу 
/ Сахно В.П., Місько Є. 
М. // Наукові нотатки 
№55. – Луцьк, 2016. – 
С. 355-359.
3. Експерементальне 
Визначення 
заложнестоей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда / 
Бондаренко А. Є., 
Вербицький В. Г., 
Хребет В. Г., Місько Є. 
М. // Науковий 
журнал ”Сучасні 



технології в 
машинобудуванні та 
транспорті”. – Луцьк, 
2018. – С. 34-37.
4. Сахно В.П. До 
порівняльної оцінки 
транспортних засобів 
для міськи перевезень 
пасажирів в системі 
BRT /В.П.Сахно, 
В.М.Поляков, 
Є.М.Місько, 
Омельницький О.Є. 
//Автошляховик 
України. – 2019, №6, 
С.7-11
5. Сахно В.П. До 
аналізу конструкцій 
транспортних засобів 
для міських 
перевезень пасажирів 
/В.П.Сахно, 
В.В.Біліченко, 
В.М.Поляков, 
В.М.Босенко, 
Є.М.Місько//Вісник 
машинобудування та 
транспорту: науковий 
журнал /Міністерство 
освіти і науки України, 
Вінницький 
національний 
технічний університет 
– Вінниця: ВНТУ, № 
2(10), 2019. – С.108-
119.
6. Сахно В.П. До 
порівняльної оцінки 
триланкових 
пасажирських 
автопоїздів за 
стійкістю руху 
/В.П.Сахно, 
І.С.Мурований, 
В.М.Поляков, 
Є.М.Місько //Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. Науковий 
журнал. – Луцький 
НТУ, 2019. - №2(13). – 
С.146-155.
Пункт4:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
курсових робіт з 
дисципліни 
«Будівельна техніка 6 
(Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка)» 
для студентів усіх 
форм навчання, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» - 
С. 49
2. Методичні вказівки 
з навчальної 
дисципліни 
«Електрообладнання 
будівельних машин та 
автомобілів» до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 



навчаються, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» - 
С. 13.
3. Методичні вказівки 
з навчальної 
дисципліни 
«Технологічне 
обладнання 
підприємств 
технічного сервісу» до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» - 
С. 14.
Пункт11:
В період 3 2017 по 
2019 роки здійснював 
наукову консультацію 
в ТОВ «БК «Ескадор».
Пункт12:
1. Місько Є.М. 
Визначення 
коефіцієнта бічному 
відведенню колеса як 
функції вертикального 
навантаження / Друга 
всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«;Автобусобудування 
та пасажирські 
первезення» – Львів.: 
ЛПІ, 2016. С. 59-61;
2. Місько Є.М. Про 
можливість 
використання 
сучасних сенсорів 
MEMS як основи для 
інерційно-
навігаційної системи / 
LXXII наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ. 2016. С. 43;
3. Бондаренко А. Є. 
Аналіз розподілу 



тягових зусиль на осях 
на властивість 
поворотності 
дволанкового 
автопоїзда для 
стаціонарних кругових 
режимів / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // Проблеми 
розвитку транспорту і 
логістики: Збірник 
наукових праць за 
матеріалами VII-ї 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
Сєвєродонецьк-Одеса, 
26-28 квітня 2017 р. – 
Сєвєродонецьк: вид-
во Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля, 
2017. - С. 175-176
4. Бондаренко А. Є. 
Аналіз поворотності 
дволанкового 
автопоїзда в 
залежності від 
розподілу тягових 
зусиль на осях / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // 
Автобусобудування та 
пасажирські 
перевезення в Україні: 
матеріали Третьої 
всеукраїнської 
міжнародної 
конференції / 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка». - Львів, 
2018. - С. 81-84
5. Вербицький В. Г. 
Біфуркаційний підхід 
до аналізу 
дивергентної втрати 
стійкості нелінійної 
моделі колісного 
екіпажа за наявності 
постійного силового 
збурення / В. Г. 
Вербицький, В. Г. 
Хребет, Є. М.Місько. 
Матеріали VІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Науково-прикладні 
аспекти
автомобільної і 
транспортно-
дорожньої галузей», 
26.05 – 27.05 2020 
року: збірник 
наукових праць, 
Луцьк,2020. – С. 16-18.
Пункт20:
17.07.07.-06.11.08. – 
ТОВ «Комбинат 
Каргилл», оператор 
станції відбору проб;
11.11.08.- 04.11.11. – 
ККП ДГС 
«Донэлектроавтотранс
», слюсар 4р;
07.11.11.-13.08.12. – 
ТОВ «АІС Автодом 
Донецьк», слюсар з 



ремонту автомобілів;
23.08.12. -13.08.13. – 
ККП ДГС 
«Донэлектроавтотранс
», слюсар 4р.
4. Посилання на  
публікації:
4.1.Бібліотека 
ім.В.І.Вернадського:
1. Ідентифікація 
параметра жорсткості 
підвіски колісного 
транспортного засобу 
/ В. П. Сахно, Є. М. 
Місько // Наукові 
нотатки. - 2016. - Вип. 
55. - С. 355-359. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nn_2016_55_70
2. Експериментальне 
визначення 
залежностей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда / А. Є. 
Бондаренко, В. Г. 
Вербицький, Є. М. 
Місько, В. Г. Хребет // 
Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. - 2018. - № 
2. - С. 34-37. - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ctmbt_2018_2_8
3. До порівняльної 
оцінки транспортних 
засобів для 
пасажирських 
перевезень у системі 
BRT / В. П. Сахно, В. 
М. Поляков, Є. М. 
Місько, О. Є. 
Омельницький // 
Автошляховик 
України. - 2019. - № 4. 
- С. 17-21. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/au_2019_4_4
4.До аналізу 
конструкцій колісних 
транспортних засобів 
для міських 
перевезень пасажирів 
/ В. П. Сахно, В. В. 
Біліченко, В. М. 
Поляков, В. М. 
Босенко, Є. М. Місько 
// Вісник 
машинобудування та 
транспорту. - 2019. - 
№ 2. - С. 108-119. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/vmbt_2019_2_17
5. До порівняльної 
оцінки триланкових 
пасажирських поїздів 
за стійкістю руху / В. 
П. Сахно, І. С. 
Мурований, В. М. 
Поляков, Є. М. Місько 
// Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. - 2019. - № 
2. - С. 146-155. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ctmbt_2019_2_19

28088 Жданов 
Олександр 
Олександров

Доцент 0,75 
ставки, 
Основне 

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 

47 Технологія 
конструкційни
х матеріалів та 

1. К.т.н., 05.23.17  
«Будівельна 
механіка», тема 



ич місце 
роботи

та цивільної 
інженерії

технологічний 
інститут ім. 

М.В. 
Ломоносова, 

рік закінчення: 
1971, 

спеціальність:  
Динаміка та 

міцність 
машин, 
Диплом 

кандидата наук 
TH 051399, 

виданий 
22.10.1981, 

Атестат 
доцента ДЦ 

041872, 
виданий 

02.10.1991

матеріалознавс
тво

дисертації : 
«Прочность 
металлических 
цилиндрических стен 
силосов при 
температурных 
климатических 
воздействиях», 
(ТН № 051399), 
доцент по кафедрі 
промислового та 
цивільного 
будівництва, (ДЦ № 
041872)
1.к.т.н., 01.02.03 
«Будівельна 
механіка», тема 
дисертації 
«Прочность 
металлических 
цилиндрических стен 
силосов при 
температурных 
климатических 
воздействиях»
 (ТН №051399) , 
доцент кафедри 
Промислового та 
цивільного 
будівництва (ДЦ № 
041872);
2. Підвищення 
кваліфікації 2021 р.:  
НВО «АГРО-СИМО-
МАШБУД»,тема 
«Організація 
проектних робіт 
машинобудівного 
напрямку в системі 
САПР Inventor», 
 з 01.03.2021 р. по 
30.04.2021 р., наказ 
про направлення 
№117/вк від 
25.02.2021р.;наказ про 
проходження 
№310/вк від 
31.05.2021р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,2,3,4,11,12,14,20;
Пункт 1:
         1). Жданов, А. А. 
Напряженно-
деформированное 
состояние 
вертикальной 
металлической 
цилиндрической 
оболочки на упругом 
основании с кусочно-
постоянным 
коєффициентом 
постели при 
температурном 
климатическом 
воздействии [Текст] / 
А.А. Жданов // Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури : зб. 
наук. пр. – Одеса: 
ОДАБА, 2017. – № 68, 
вересень 2017. – С. 9-
19. – ISSN 2415-377Х 
(інд. Іndex Copernicus)



         2). Петров, В. Н. 
Устройства для 
сортировки продуктов 
по цвету [Текст] / В. Н. 
Петров, А. А. Жданов 
// Хранение и 
переработка зерна. 
Научно-практический 
журнал. – 2017. - № 10 
(218). – С. 38-41. – 
ISSN 2306-4498.
         3). Петров, В. Н. 
Фотосепаратори 
зернових продуктів 
[Текст] / В. М. Петров, 
О. О. Жданов // 
Аграрний вісник 
Причорномор’я. 
Збірник наукових 
праць. – О. : ОДАУ - 
Технічні науки, 
вип.85. – 2017.– С.176-
180.
         4). Петров, В. М. 
Структура вальцьових 
подрібнювачів [Текст] 
/ В. М. Петров, О. О. 
Жданов // Аграрний 
вісник 
Причорномор’я. 
Збірник наукових 
праць. – О. : ОДАУ - 
Технічні науки, 
вип.90. – 2018.– 
С.205-213.
         5).Петров, В. М. 
Агрегатовані 
комплекси для 
переробки зерна риса 
[Текст] / В. М. Петров, 
А. А. Жданов, Р. О. 
Мацей // Зернові 
продукти і  
комбікорми. Том 20 
№ 2 (2020),– С. 41-46.
         6).  Петров, В. М. 
Конструкції 
обладнання для 
вантажно-
розвантажувальних 
робіт [Текст] / В. М. 
Петров, О. О. Жданов, 
А. Є. Бондаренко // 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури : зб. наук. 
пр. - Одеса, 2020. – № 
78. – С. 41-51. – ISSN 
2415-377Х (інд. Іndex 
Copernicus).
        7). Петров, В. М. 
Дослідження 
навантажувально-
розвантажувальних 
пристроїв спеціальних 
автотранспортних 
засобів 
сільськогосподарськог
о призначення [Текст] 
/ В. М. Петров, О. О. 
Жданов, Р. О. Мацей 
// Аграрний вісник 
Причорномор’я : зб. 
наук. праць. 
Сільськогосподарські 
науки. Вип. 98. – 
Одеса: Одеський 
державний аграрний 
університет, 2021. – С. 
103-110.



Пункт 2:
         1). А. с. 629309 
СССР,  МКИ2 Е 04 Н 
7/22. Хранилище для 
сыпучих материалов   
[Текст] : / А. В. 
Анатольев, А. Р. 
Шендеров, А. А. 
Жданов, Р. П. Петров 
(СССР); заявитель 
Одесский 
технологический 
институт  пищевой 
промышленности им. 
М. В. Ломоносова – № 
2489806/29-33; заявл. 
24.05.77; опубл. 
25.10.78, Бюл. № 39.
         2). А. с. 1657985 
А1 СССР,  МКИ G 01 L 
7/02. Датчик давления 
сыпучих материалов 
[Текст]  / А. А. Жданов 
(СССР); заявитель 
Одесский 
технологический 
институт  пищевой 
промышленности им. 
М. В. Ломоносова – № 
4666781/31 - 10 ; 
заявл. 27.03.89 ; 
опубл. 23.06.91. Бюл. 
№ 23. 
         3). А. с. 1765726 
А1 СССР, МКИ G 01 L 
7/02. Датчик давления 
сыпучих материалов 
[Текст] : / А. А. 
Жданов (СССР); 
заявитель Одесский 
технологический 
институт  пищевой 
промышленности им. 
М. В. Ломоносова – № 
4693384/10 ; заявл. 
19.05.89 ; опубл. 
30.09.92. Бюл. № 36. 
         4). Патент на 
винахід 11882 Україна, 
МПК 5 G 01 L 7/02. 
Датчик тиску сипучих 
матеріалів [Текст] / 
Жданов О. О. ; 
заявник і власник 
патенту Жданов 
Олександр 
Олександрович - № 
4666781/SU ; заявл. 
27.03.89 ; опубл. 
25.12.96. Бюл. № 4;
         5). Патент на 
винахід 18327 Україна, 
МПК 5 G 01 L 7/02. 
Датчик тиску сипучих 
матеріалів [Текст] / 
Жданов О.О. ; заявник 
і власник патенту 
Жданов Олександр 
Олександрович - № 
4693384/SU ; заявл. 
19.05.89 ; опубл. 
25.12.97. Бюл. № 6;
         6). Патент на 
корисну модель 
131973, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат [Текст] / 
Петров В. М., Жданов 
О. О., Бондаренко А. Є. 
; заявник і власник 
патенту Одеська 



державна академиія 
будівництва та 
архітектури - № u 
2018 08168 ; заявл.  
24.07.2018 ; опубл. 
11.02.2019. Бюл. № 3.
         7). Патент на 
корисну модель 
131974, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат з додатковими 
деками  [Текст] / 
Петров В. М., Жданов 
О. О., Бондаренко А. Є. 
; заявник і власник 
патенту Одеська 
державна академиія 
будівництва та 
архітектури - № u 
2018 08171 ; заявл.  
24.07.2018 ; опубл. 
11.02.2019. Бюл. № 3.
Пункт 3:
         1). Петров В.М. 
Фасувально-
пакувальне 
обладнання [Текст] : 
навч. посіб. / В. М. 
Петров, О. О. Жданов. 
–Одеса : ОДАБА, 
2020. – 177 с. – ISBN 
978-617-7900-07-7.
Пункт 4:
  1. Жданов, О. О. 
Будівельна механіка 
та металоконструкції 
машин [Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання   курсового 
проекту) для 
студентів, що 
навчаються за 
спеціальністю 133 - 
«Галузеве 
машинобудування» 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня Бакалавр 
спеціального виду 
діяльності «Підйомно-
транспортні, 
будівельні і дорожні 
машини» Форма 
навчання – денна / О. 
О. Жданов, Р. О. 
Мацей ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА. – 2016. – 80 с.
2). Жданов, О. О. 
Оптимальне 
проектування 
механічних систем та 
конструкцій [Текст] :  
метод. вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роб)  для 
студентів ОКР Магістр 
за спеціальністю 133 –  
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту»/ 
О. О. Жданов ; Одеська 
державна академія 



будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2017. - 34 с.
 3). Жданов, О. О. 
Будівельна техніка 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
спеціальністю 192 –  
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
ОКР Бакалавр / О. О. 
Жданов ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2017. – 45 с.
 4). Петров, В. М. 
Спецтехніка в 
будівництві [Текст] : 
метод. вказівки  (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів 
спеціальністі 133 –  
«Галузеве 
машинобудування», 
ОКР Магістр 
спеціалізації 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту». 
Форма навчання 
денна та заочна / В. М. 
Петров, О. О. Жданов ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2017. - 
19 с.
 5). Жданов, О. О. 
Динаміка і міцність 
машин [Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання  
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
спеціальністю 133 –  
«Галузеве 
машинобудування», 
ОКР Бакалавр) / О. О. 
Жданов, Р. О. Мацей; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2018. 
– 24 с.
 6). Мацей, Р.О. 
Комп'ютерні 
технології в наукових і 
інженерних 
розрахунках [Текст] : 
метод. вказівки ( до 
виконання 
розрахункових робіт) 
для студентів 
спеціальністі 133 –  
«Галузеве 
машинобудування», 
ОКР Магістр 
спеціалізації 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 



автомобілів та 
міського транспорту». 
Форма навчання – 
денна / Р. О. Мацей, 
О. О. Жданов,  А. С. 
Целікова ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА. – 2018. – 97 с.
7). Жданов, О. О. 
Динаміка і міцність 
машин [Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 –  
«Галузеве 
машинобудування») / 
О. О. Жданов ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2019. – 39 с.
 8). Жданов, О. О. 
Динаміка і міцність 
машин [Текст] : консп. 
лекцій (для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 –  
«Галузеве 
машинобудування») / 
О. О. Жданов ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – О. : 
ОДАБА, 2020. – 150 с.
 9). Жданов, О. О. 
Оптимальне 
проектування 
механічних систем та 
конструкцій [Текст] : 
консп. лекцій (для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 –  
«Галузеве 
машинобудування») / 



О. О. Жданов ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2020. –  92 с. 
10). Жданов, О. О. 
Динаміка і міцність 
машин [Текст] : метод. 
вказівки (до 
практичних занять) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою «Галузеве 
машинобудування» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 –  
«Галузеве 
машинобудування») / 
О. О. Жданов ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2021. –  45 с.
  11). Жданов, О. О. 
Будівельна механіка 
та металоконструкції 
машин [Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання   курсового 
проекту) для 
студентів, що 
навчаються за 
освітньо-професійною 
програмою «Галузеве 
машинобудування» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 –  
«Галузеве 
машинобудування» / 
О. О. Жданов, В. М. 
Петров, І. Г. Болокан ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2021. 
–  88 с. 
Пункт 11:
1). 2014-2017 рр. 
Науково-практичне 
консультування ПрАТ 
«Каланчацький 
комбінат 
хлібопродуктів». 
(Довідка ПрАТ ККХП 
від 08.10.18 за № 1-
4/315).
Пункт 12:
 1). Жданов, А. А. 
Сквозная подготовка  
студентов к 
выполнению 
выпускной работы 
бакалавра 
направления 
подготовки 6.050503 
«Машиностроение» 
по тематике «Расчет и 
проектирование 
грузоподъёмных 
машин» [Текст] / А. А. 
Жданов // Управління 
якістю підготовки 
фахівців : матеріали 
ХХІ Міжнар. наук.- 



метод. конф. (Одеса 
21–22 квітня 2016 р.), 
/ Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2016. 
– Ч. 2. – С.87-88.
 2). Жданов, А. А. 
Цилиндрическая 
металлическая 
оболочка на упругом 
основании при 
осесимметричном 
охлаждении [Текст] / 
А. А. Жданов //  
Актуальные проблемы 
инженерной механики 
:  тезисы докл.  ІІІ  
междунар. конф. 10-14 
мая  2016 г. Общая  
редакция - 
Н.Г.Сурьянинов / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : 
Внешрекламсервис, 
2016. –  С.73-78.
 3). Мацей,  Р. А. О 
повышении 
производительности 
труда в строительстве 
[Текст] / Р. А. Мацей, 
А. А. Жданов // 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси : 
матеріали наук.-практ. 
конф. (Одеса, 22 – 24 
вересня 2016 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва і 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2016. – С. 76.
 4). Петров, В. Н. 
Использование 
отходов основного 
производства в 
качестве топлива 
[Текст] / В. Н. Петров, 
А. Е. Бондаренко, А. А. 
Жданов // Актуальні 
проблеми 
енергоресурсозбереже
ння та екології 
(Одеса,10-11 жовтня 
2017 р.) : матеріали 
міжнар. наук.- техн. 
конф. / Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса,  
2017. – С. 47-49.
 5). Петров, В. М. 
Раціональне ведення 
технологічних 
процесів на 
крупозаводах [Текст] / 
В.М. Петров, О.О. 
Жданов // Актуальні  
проблеми 
енергоресурсозбереже
ння та екології (Одеса, 
12–13 грудня 2018 р.) : 
материали ІІ міжнар. 
наук.-техн. конф./ 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса,  2018. – С. 62 – 



64.
6). Бондаренко, А. Є. 
Застосування САПР в 
навчальному процесі 
[Текст] / А. Є. 
Бондаренко, В. М. 
Петров, О. О. Жданов 
// Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХІІІ 
Міжнародної наук.-
метод. конф. (Одеса, 
19 – 20 квітня 2018 р.) 
/ Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2018. – С. 192-
194.
 7). Жданов, А. А. 
Датчик давления 
сыпучих материалов с 
регулируемой 
податливостью [Текст] 
/А. А. Жданов, В. Н. 
Петров // 
Гідротехнічне і 
транспортне 
будівництво :  зб. тез  
міжнар. наук.- техн. 
конф. 30 травня  2019 
р. / Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2019. 
– С. 34-36.
 8). Петров, В.М. 
Силовий аналіз 
конструкцій 
гідробортів [Текст] / В. 
М. Петров, О. 
О.Жданов //76-а 
наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
21-22 травня 2020 р.) : 
тези доповідей. – 
Одеса : ОДАБА, 2020. 
– С. 246.      
 9). Жданов, О. О. 
Розрахунок пружного 
елемента датчика 
тиску сипких 
матеріалів [Текст] / О. 
О. Жданов, В. М. 
Петров // 76-а наук.-
техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
21-22 травня 2020 р.) : 
тези доповідей. – 
Одеса : ОДАБА, 2020. 
– С. 247.
 10). Петров, В. М. 
Використання 
AUTODESK 
INVENTOR в курсі 
Деталі машин [Текст] 
/ В. М. Петров, О. О. 
Жданов, А. Є. 
Бондаренко // 
Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХV 
Міжнар. наук.- метод. 
конф. (Одеса, 27 



травня 2020 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : 
Внешрекламсервис, 
2020. – Ч. 2. – С.192-
194.
 11). Жданов, А. А. 
Расчет упругого 
элемента датчика 
давления сыпучих 
материалов [Текст] / 
А. А. Жданов, В. Н. 
Петров // 
Гідротехнічне і 
транспортне 
будівництво :  зб.  тез  
міжнар. наук.- техн. 
конф. (Одеса, 30 
травня  2020 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2020. 
– С. 48-50.
  12). Муллин, Б. С. 
Податливость 
кругового консольного 
бруса [Текст] / Б. 
С.Муллин (ст. гр. МШ-
411), (Научн. рук. 
к.т.н., доц. А. А. 
Жданов) // Збірка 
студ. наук. праць за 
2019-2020 навч. рік / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2020. 
– С. 274-278.
 13). Петров, В. Н. 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
КРЮКОВЫХ 
ПОГРУЗЧИКОВ 
[Текст] / В. Н. Петров, 
А. А. Жданов, Р. А. 
Мацей // Priority 
directions of science 
and technology 
development. Abstracts 
of the 3rd International 
scientific and practical 
conference. SPC  «Sci-
conf.com.ua». Kyiv, 
Ukraine. 2020. Pp. 356-
361. URL: https://sci-
conf.com.ua/iii-
mezhdunarodnaya-
nauchno-
prakticheskaya-
konferentsiya-priority-
directions-of-science-
and-technology-
development-22-24-
noyabrya-2020-goda-
kiev-ukraina-arhiv/
 14). Петров, В. М. 
Класифікація машин 
для зняття оболонок з 
зерна [Текст] / В. М. 
Петров, О. О. Жданов, 
Р. О. Мацей // 
Актуальні аспекти 
розвитку науки і 
освіти : зб. мат. І  
Міжнар. наук.-практ. 
конф. НПП та молод. 
науков. (Одеса, 13-14 
квітня 2021 р.)  / 
Одеський державний  



аграрний університет. 
– Одеса : ОДАУ, 2021. 
–  С.187-189.
  15). Петров, В. М. 
Проблеми вибору і 
застосування САПР в 
курсовому та 
дипломному 
проектуванні [Текст] / 
В. М. Петров, О. О. 
Жданов // Управління 
якістю підготовки 
фахівців : матеріали 
ХХVІ Міжнар. наук.- 
метод. конф. (м. 
Одеса, 22 квітня 2021 
р.) / Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : 
Внешрекламсервис, 
2021. – Ч. 1. – С.165-
166.
 16). Жданов, А. А. 
Вертикальная  
круговая 
цилиндрическая 
оболочка при 
температурном 
климатическом 
воздействии / А. А. 
Жданов, В. Н. Петров 
// Актуальные 
проблемы 
инженерной механики 
: тез. докл.  VIII  
Mіжнар. научн.-практ. 
конф. Одеса, 11-14  мая 
2021 р., / Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОГАСА, 2021. –  С.173-
178.
 17). Жданов, О. О. 
Вертикальна кругова 
циліндрична металева 
оболонка при 
температурних 
кліматичних впливах 
[Текст] / О. О. 
Жданов, В. М. Петров 
// 77-ї наук.-техн. 
конф. проф.-викл. 
складу Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури (Одеса, 13-
14 травня 2021 р.) : 
тез. доп. – Одеса : 
ОДАБА, 2021. – С. 183.        
 18). Жданов, О.О. 
Система 
многоточечных 
измерений давления 
засыпки на 
ограждающие 
конструкции моделей 
хранилищ и 
подпорных стен / О. 
О. Жданов, В. М. 
Петров. - 
Гідротехнічне і 
транспортне 
будівництво :  зб. тез  
Міжнар. наук.- техн. 
конф. 30 травня  2021 
р. / Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2021. 



– С. 26-27.       
Пункт 14:
 1). Студент гр. МШ-
411 Літвінов 
Костянтин Павлович 
(руковод. доц. Жданов 
О.О.) зайняв І місце в І 
етапі Всеукраїнської  
студентської 
олімпіади «Підйомно-
транспортні, дорожні, 
будівельні, 
меліоратівні машини і 
обладнання», що 
відбувся 21.02.2020 в 
ОДАБА, 
нагороджений 
грамотою ректором 
ОДАБА (Наказ № 
48/од  від 10.03.2020).
Пункт 20: 
1). 11.03.1965-
01.07.1965 р. - 
електромонтажник 
Оренбурзького БМУ 
"Спецелеватормельмо
нтаж" (3,5 міс.);
 2). 01.08.1971-
30.12.1973 р. – 
інженер, 02.01.1974-
31.08.1977 p. – 
молодший науковий 
співробітник  науково-
дослідного сектора 
Одеського 
технологічного 
інституту харчової 
промисловості ім. М.В. 
Ломоносова. (з 
21.09.2002 – Одеська 
національна академія 
харчових технологій  - 
ОНАХТ) (6 р. 1 міс.)
4. Посилання на  
публікації:
4.1.Бібліотека 
ім.В.І.Вернадського:
1.Напряженно-
деформированное 
состояние 
цилиндрической 
металлической 
оболочки на кусочно-
постоянном упругом 
основании при 
температурном 
климатическом 
воздействии / А. А. 
Жданов // Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури. - 2017. 
- Вип. 68. - С. 9-19. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Vodaba_2017_68_
4
2. Конструкції 
обладнання для 
вантажно-
розвантажувальних 
робіт / В. М. Петров, 
О. О. Жданов, А. Є. 
Бондаренко // Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури. - 2020. 
- Вип. 78. - С. 41-51. - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Vodaba_2020_78_
7

28088 Жданов Доцент 0,75 Інститут Диплом 47 Технологія 1. К.т.н., 05.23.17  



Олександр 
Олександров
ич

ставки, 
Основне 
місце 
роботи

гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

спеціаліста, 
Одеський 

технологічний 
інститут ім. 

М.В. 
Ломоносова, 

рік закінчення: 
1971, 

спеціальність:  
Динаміка та 

міцність 
машин, 
Диплом 

кандидата наук 
TH 051399, 

виданий 
22.10.1981, 

Атестат 
доцента ДЦ 

041872, 
виданий 

02.10.1991

конструкційни
х матеріалів та 
матеріалознавс
тво

«Будівельна 
механіка», тема 
дисертації : 
«Прочность 
металлических 
цилиндрических стен 
силосов при 
температурных 
климатических 
воздействиях», 
(ТН № 051399), 
доцент по кафедрі 
промислового та 
цивільного 
будівництва, (ДЦ № 
041872)
1.к.т.н., 01.02.03 
«Будівельна 
механіка», тема 
дисертації 
«Прочность 
металлических 
цилиндрических стен 
силосов при 
температурных 
климатических 
воздействиях»
 (ТН №051399) , 
доцент кафедри 
Промислового та 
цивільного 
будівництва (ДЦ № 
041872);
2. Підвищення 
кваліфікації 2021 р.:  
НВО «АГРО-СИМО-
МАШБУД»,тема 
«Організація 
проектних робіт 
машинобудівного 
напрямку в системі 
САПР Inventor», 
 з 01.03.2021 р. по 
30.04.2021 р., наказ 
про направлення 
№117/вк від 
25.02.2021р.;наказ про 
проходження 
№310/вк від 
31.05.2021р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,2,3,4,11,12,14,20;
Пункт 1:
         1). Жданов, А. А. 
Напряженно-
деформированное 
состояние 
вертикальной 
металлической 
цилиндрической 
оболочки на упругом 
основании с кусочно-
постоянным 
коєффициентом 
постели при 
температурном 
климатическом 
воздействии [Текст] / 
А.А. Жданов // Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури : зб. 
наук. пр. – Одеса: 
ОДАБА, 2017. – № 68, 
вересень 2017. – С. 9-



19. – ISSN 2415-377Х 
(інд. Іndex Copernicus)
         2). Петров, В. Н. 
Устройства для 
сортировки продуктов 
по цвету [Текст] / В. Н. 
Петров, А. А. Жданов 
// Хранение и 
переработка зерна. 
Научно-практический 
журнал. – 2017. - № 10 
(218). – С. 38-41. – 
ISSN 2306-4498.
         3). Петров, В. Н. 
Фотосепаратори 
зернових продуктів 
[Текст] / В. М. Петров, 
О. О. Жданов // 
Аграрний вісник 
Причорномор’я. 
Збірник наукових 
праць. – О. : ОДАУ - 
Технічні науки, 
вип.85. – 2017.– С.176-
180.
         4). Петров, В. М. 
Структура вальцьових 
подрібнювачів [Текст] 
/ В. М. Петров, О. О. 
Жданов // Аграрний 
вісник 
Причорномор’я. 
Збірник наукових 
праць. – О. : ОДАУ - 
Технічні науки, 
вип.90. – 2018.– 
С.205-213.
         5).Петров, В. М. 
Агрегатовані 
комплекси для 
переробки зерна риса 
[Текст] / В. М. Петров, 
А. А. Жданов, Р. О. 
Мацей // Зернові 
продукти і  
комбікорми. Том 20 
№ 2 (2020),– С. 41-46.
         6).  Петров, В. М. 
Конструкції 
обладнання для 
вантажно-
розвантажувальних 
робіт [Текст] / В. М. 
Петров, О. О. Жданов, 
А. Є. Бондаренко // 
Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури : зб. наук. 
пр. - Одеса, 2020. – № 
78. – С. 41-51. – ISSN 
2415-377Х (інд. Іndex 
Copernicus).
        7). Петров, В. М. 
Дослідження 
навантажувально-
розвантажувальних 
пристроїв спеціальних 
автотранспортних 
засобів 
сільськогосподарськог
о призначення [Текст] 
/ В. М. Петров, О. О. 
Жданов, Р. О. Мацей 
// Аграрний вісник 
Причорномор’я : зб. 
наук. праць. 
Сільськогосподарські 
науки. Вип. 98. – 
Одеса: Одеський 
державний аграрний 



університет, 2021. – С. 
103-110.
Пункт 2:
         1). А. с. 629309 
СССР,  МКИ2 Е 04 Н 
7/22. Хранилище для 
сыпучих материалов   
[Текст] : / А. В. 
Анатольев, А. Р. 
Шендеров, А. А. 
Жданов, Р. П. Петров 
(СССР); заявитель 
Одесский 
технологический 
институт  пищевой 
промышленности им. 
М. В. Ломоносова – № 
2489806/29-33; заявл. 
24.05.77; опубл. 
25.10.78, Бюл. № 39.
         2). А. с. 1657985 
А1 СССР,  МКИ G 01 L 
7/02. Датчик давления 
сыпучих материалов 
[Текст]  / А. А. Жданов 
(СССР); заявитель 
Одесский 
технологический 
институт  пищевой 
промышленности им. 
М. В. Ломоносова – № 
4666781/31 - 10 ; 
заявл. 27.03.89 ; 
опубл. 23.06.91. Бюл. 
№ 23. 
         3). А. с. 1765726 
А1 СССР, МКИ G 01 L 
7/02. Датчик давления 
сыпучих материалов 
[Текст] : / А. А. 
Жданов (СССР); 
заявитель Одесский 
технологический 
институт  пищевой 
промышленности им. 
М. В. Ломоносова – № 
4693384/10 ; заявл. 
19.05.89 ; опубл. 
30.09.92. Бюл. № 36. 
         4). Патент на 
винахід 11882 Україна, 
МПК 5 G 01 L 7/02. 
Датчик тиску сипучих 
матеріалів [Текст] / 
Жданов О. О. ; 
заявник і власник 
патенту Жданов 
Олександр 
Олександрович - № 
4666781/SU ; заявл. 
27.03.89 ; опубл. 
25.12.96. Бюл. № 4;
         5). Патент на 
винахід 18327 Україна, 
МПК 5 G 01 L 7/02. 
Датчик тиску сипучих 
матеріалів [Текст] / 
Жданов О.О. ; заявник 
і власник патенту 
Жданов Олександр 
Олександрович - № 
4693384/SU ; заявл. 
19.05.89 ; опубл. 
25.12.97. Бюл. № 6;
         6). Патент на 
корисну модель 
131973, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат [Текст] / 
Петров В. М., Жданов 
О. О., Бондаренко А. Є. 



; заявник і власник 
патенту Одеська 
державна академиія 
будівництва та 
архітектури - № u 
2018 08168 ; заявл.  
24.07.2018 ; опубл. 
11.02.2019. Бюл. № 3.
         7). Патент на 
корисну модель 
131974, МПК В 02 В 
3/00. Вальцедековий 
верстат з додатковими 
деками  [Текст] / 
Петров В. М., Жданов 
О. О., Бондаренко А. Є. 
; заявник і власник 
патенту Одеська 
державна академиія 
будівництва та 
архітектури - № u 
2018 08171 ; заявл.  
24.07.2018 ; опубл. 
11.02.2019. Бюл. № 3.
Пункт 3:
         1). Петров В.М. 
Фасувально-
пакувальне 
обладнання [Текст] : 
навч. посіб. / В. М. 
Петров, О. О. Жданов. 
–Одеса : ОДАБА, 
2020. – 177 с. – ISBN 
978-617-7900-07-7.
Пункт 4:
  1. Жданов, О. О. 
Будівельна механіка 
та металоконструкції 
машин [Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання   курсового 
проекту) для 
студентів, що 
навчаються за 
спеціальністю 133 - 
«Галузеве 
машинобудування» 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня Бакалавр 
спеціального виду 
діяльності «Підйомно-
транспортні, 
будівельні і дорожні 
машини» Форма 
навчання – денна / О. 
О. Жданов, Р. О. 
Мацей ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА. – 2016. – 80 с.
2). Жданов, О. О. 
Оптимальне 
проектування 
механічних систем та 
конструкцій [Текст] :  
метод. вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роб)  для 
студентів ОКР Магістр 
за спеціальністю 133 –  
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту»/ 



О. О. Жданов ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2017. - 34 с.
 3). Жданов, О. О. 
Будівельна техніка 
[Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
спеціальністю 192 –  
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
ОКР Бакалавр / О. О. 
Жданов ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2017. – 45 с.
 4). Петров, В. М. 
Спецтехніка в 
будівництві [Текст] : 
метод. вказівки  (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів 
спеціальністі 133 –  
«Галузеве 
машинобудування», 
ОКР Магістр 
спеціалізації 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту». 
Форма навчання 
денна та заочна / В. М. 
Петров, О. О. Жданов ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2017. - 
19 с.
 5). Жданов, О. О. 
Динаміка і міцність 
машин [Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання  
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
спеціальністю 133 –  
«Галузеве 
машинобудування», 
ОКР Бакалавр) / О. О. 
Жданов, Р. О. Мацей; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2018. 
– 24 с.
 6). Мацей, Р.О. 
Комп'ютерні 
технології в наукових і 
інженерних 
розрахунках [Текст] : 
метод. вказівки ( до 
виконання 
розрахункових робіт) 
для студентів 
спеціальністі 133 –  
«Галузеве 
машинобудування», 
ОКР Магістр 
спеціалізації 
«Технічне 



обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту». 
Форма навчання – 
денна / Р. О. Мацей, 
О. О. Жданов,  А. С. 
Целікова ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА. – 2018. – 97 с.
7). Жданов, О. О. 
Динаміка і міцність 
машин [Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 –  
«Галузеве 
машинобудування») / 
О. О. Жданов ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2019. – 39 с.
 8). Жданов, О. О. 
Динаміка і міцність 
машин [Текст] : консп. 
лекцій (для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 –  
«Галузеве 
машинобудування») / 
О. О. Жданов ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – О. : 
ОДАБА, 2020. – 150 с.
 9). Жданов, О. О. 
Оптимальне 
проектування 
механічних систем та 
конструкцій [Текст] : 
консп. лекцій (для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
магістрів «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 –  



«Галузеве 
машинобудування») / 
О. О. Жданов ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2020. –  92 с. 
10). Жданов, О. О. 
Динаміка і міцність 
машин [Текст] : метод. 
вказівки (до 
практичних занять) 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою «Галузеве 
машинобудування» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 –  
«Галузеве 
машинобудування») / 
О. О. Жданов ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2021. –  45 с.
  11). Жданов, О. О. 
Будівельна механіка 
та металоконструкції 
машин [Текст] : метод. 
вказівки (до 
виконання   курсового 
проекту) для 
студентів, що 
навчаються за 
освітньо-професійною 
програмою «Галузеве 
машинобудування» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 –  
«Галузеве 
машинобудування» / 
О. О. Жданов, В. М. 
Петров, І. Г. Болокан ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2021. 
–  88 с. 
Пункт 11:
1). 2014-2017 рр. 
Науково-практичне 
консультування ПрАТ 
«Каланчацький 
комбінат 
хлібопродуктів». 
(Довідка ПрАТ ККХП 
від 08.10.18 за № 1-
4/315).
Пункт 12:
 1). Жданов, А. А. 
Сквозная подготовка  
студентов к 
выполнению 
выпускной работы 
бакалавра 
направления 
подготовки 6.050503 
«Машиностроение» 
по тематике «Расчет и 
проектирование 
грузоподъёмных 
машин» [Текст] / А. А. 
Жданов // Управління 
якістю підготовки 



фахівців : матеріали 
ХХІ Міжнар. наук.- 
метод. конф. (Одеса 
21–22 квітня 2016 р.), 
/ Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2016. 
– Ч. 2. – С.87-88.
 2). Жданов, А. А. 
Цилиндрическая 
металлическая 
оболочка на упругом 
основании при 
осесимметричном 
охлаждении [Текст] / 
А. А. Жданов //  
Актуальные проблемы 
инженерной механики 
:  тезисы докл.  ІІІ  
междунар. конф. 10-14 
мая  2016 г. Общая  
редакция - 
Н.Г.Сурьянинов / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : 
Внешрекламсервис, 
2016. –  С.73-78.
 3). Мацей,  Р. А. О 
повышении 
производительности 
труда в строительстве 
[Текст] / Р. А. Мацей, 
А. А. Жданов // 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси : 
матеріали наук.-практ. 
конф. (Одеса, 22 – 24 
вересня 2016 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва і 
архітектури. – Одеса : 
ОДАБА, 2016. – С. 76.
 4). Петров, В. Н. 
Использование 
отходов основного 
производства в 
качестве топлива 
[Текст] / В. Н. Петров, 
А. Е. Бондаренко, А. А. 
Жданов // Актуальні 
проблеми 
енергоресурсозбереже
ння та екології 
(Одеса,10-11 жовтня 
2017 р.) : матеріали 
міжнар. наук.- техн. 
конф. / Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса,  
2017. – С. 47-49.
 5). Петров, В. М. 
Раціональне ведення 
технологічних 
процесів на 
крупозаводах [Текст] / 
В.М. Петров, О.О. 
Жданов // Актуальні  
проблеми 
енергоресурсозбереже
ння та екології (Одеса, 
12–13 грудня 2018 р.) : 
материали ІІ міжнар. 
наук.-техн. конф./ 
Одеська державна 
академія будівництва 



та архітектури. – 
Одеса,  2018. – С. 62 – 
64.
6). Бондаренко, А. Є. 
Застосування САПР в 
навчальному процесі 
[Текст] / А. Є. 
Бондаренко, В. М. 
Петров, О. О. Жданов 
// Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХІІІ 
Міжнародної наук.-
метод. конф. (Одеса, 
19 – 20 квітня 2018 р.) 
/ Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса, 2018. – С. 192-
194.
 7). Жданов, А. А. 
Датчик давления 
сыпучих материалов с 
регулируемой 
податливостью [Текст] 
/А. А. Жданов, В. Н. 
Петров // 
Гідротехнічне і 
транспортне 
будівництво :  зб. тез  
міжнар. наук.- техн. 
конф. 30 травня  2019 
р. / Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2019. 
– С. 34-36.
 8). Петров, В.М. 
Силовий аналіз 
конструкцій 
гідробортів [Текст] / В. 
М. Петров, О. 
О.Жданов //76-а 
наук.-техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
21-22 травня 2020 р.) : 
тези доповідей. – 
Одеса : ОДАБА, 2020. 
– С. 246.      
 9). Жданов, О. О. 
Розрахунок пружного 
елемента датчика 
тиску сипких 
матеріалів [Текст] / О. 
О. Жданов, В. М. 
Петров // 76-а наук.-
техн. конф. 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури (Одеса, 
21-22 травня 2020 р.) : 
тези доповідей. – 
Одеса : ОДАБА, 2020. 
– С. 247.
 10). Петров, В. М. 
Використання 
AUTODESK 
INVENTOR в курсі 
Деталі машин [Текст] 
/ В. М. Петров, О. О. 
Жданов, А. Є. 
Бондаренко // 
Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ХХV 



Міжнар. наук.- метод. 
конф. (Одеса, 27 
травня 2020 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : 
Внешрекламсервис, 
2020. – Ч. 2. – С.192-
194.
 11). Жданов, А. А. 
Расчет упругого 
элемента датчика 
давления сыпучих 
материалов [Текст] / 
А. А. Жданов, В. Н. 
Петров // 
Гідротехнічне і 
транспортне 
будівництво :  зб.  тез  
міжнар. наук.- техн. 
конф. (Одеса, 30 
травня  2020 р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2020. 
– С. 48-50.
  12). Муллин, Б. С. 
Податливость 
кругового консольного 
бруса [Текст] / Б. 
С.Муллин (ст. гр. МШ-
411), (Научн. рук. 
к.т.н., доц. А. А. 
Жданов) // Збірка 
студ. наук. праць за 
2019-2020 навч. рік / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2020. 
– С. 274-278.
 13). Петров, В. Н. 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
КРЮКОВЫХ 
ПОГРУЗЧИКОВ 
[Текст] / В. Н. Петров, 
А. А. Жданов, Р. А. 
Мацей // Priority 
directions of science 
and technology 
development. Abstracts 
of the 3rd International 
scientific and practical 
conference. SPC  «Sci-
conf.com.ua». Kyiv, 
Ukraine. 2020. Pp. 356-
361. URL: https://sci-
conf.com.ua/iii-
mezhdunarodnaya-
nauchno-
prakticheskaya-
konferentsiya-priority-
directions-of-science-
and-technology-
development-22-24-
noyabrya-2020-goda-
kiev-ukraina-arhiv/
 14). Петров, В. М. 
Класифікація машин 
для зняття оболонок з 
зерна [Текст] / В. М. 
Петров, О. О. Жданов, 
Р. О. Мацей // 
Актуальні аспекти 
розвитку науки і 
освіти : зб. мат. І  
Міжнар. наук.-практ. 
конф. НПП та молод. 
науков. (Одеса, 13-14 



квітня 2021 р.)  / 
Одеський державний  
аграрний університет. 
– Одеса : ОДАУ, 2021. 
–  С.187-189.
  15). Петров, В. М. 
Проблеми вибору і 
застосування САПР в 
курсовому та 
дипломному 
проектуванні [Текст] / 
В. М. Петров, О. О. 
Жданов // Управління 
якістю підготовки 
фахівців : матеріали 
ХХVІ Міжнар. наук.- 
метод. конф. (м. 
Одеса, 22 квітня 2021 
р.) / Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса : 
Внешрекламсервис, 
2021. – Ч. 1. – С.165-
166.
 16). Жданов, А. А. 
Вертикальная  
круговая 
цилиндрическая 
оболочка при 
температурном 
климатическом 
воздействии / А. А. 
Жданов, В. Н. Петров 
// Актуальные 
проблемы 
инженерной механики 
: тез. докл.  VIII  
Mіжнар. научн.-практ. 
конф. Одеса, 11-14  мая 
2021 р., / Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса : 
ОГАСА, 2021. –  С.173-
178.
 17). Жданов, О. О. 
Вертикальна кругова 
циліндрична металева 
оболонка при 
температурних 
кліматичних впливах 
[Текст] / О. О. 
Жданов, В. М. Петров 
// 77-ї наук.-техн. 
конф. проф.-викл. 
складу Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури (Одеса, 13-
14 травня 2021 р.) : 
тез. доп. – Одеса : 
ОДАБА, 2021. – С. 183.        
 18). Жданов, О.О. 
Система 
многоточечных 
измерений давления 
засыпки на 
ограждающие 
конструкции моделей 
хранилищ и 
подпорных стен / О. 
О. Жданов, В. М. 
Петров. - 
Гідротехнічне і 
транспортне 
будівництво :  зб. тез  
Міжнар. наук.- техн. 
конф. 30 травня  2021 
р. / Одеська державна 
академія будівництва 



та архітектури. – 
Одеса : ОДАБА, 2021. 
– С. 26-27.       
Пункт 14:
 1). Студент гр. МШ-
411 Літвінов 
Костянтин Павлович 
(руковод. доц. Жданов 
О.О.) зайняв І місце в І 
етапі Всеукраїнської  
студентської 
олімпіади «Підйомно-
транспортні, дорожні, 
будівельні, 
меліоратівні машини і 
обладнання», що 
відбувся 21.02.2020 в 
ОДАБА, 
нагороджений 
грамотою ректором 
ОДАБА (Наказ № 
48/од  від 10.03.2020).
Пункт 20: 
1). 11.03.1965-
01.07.1965 р. - 
електромонтажник 
Оренбурзького БМУ 
"Спецелеватормельмо
нтаж" (3,5 міс.);
 2). 01.08.1971-
30.12.1973 р. – 
інженер, 02.01.1974-
31.08.1977 p. – 
молодший науковий 
співробітник  науково-
дослідного сектора 
Одеського 
технологічного 
інституту харчової 
промисловості ім. М.В. 
Ломоносова. (з 
21.09.2002 – Одеська 
національна академія 
харчових технологій  - 
ОНАХТ) (6 р. 1 міс.)
4. Посилання на  
публікації:
4.1.Бібліотека 
ім.В.І.Вернадського:
1.Напряженно-
деформированное 
состояние 
цилиндрической 
металлической 
оболочки на кусочно-
постоянном упругом 
основании при 
температурном 
климатическом 
воздействии / А. А. 
Жданов // Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури. - 2017. 
- Вип. 68. - С. 9-19. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Vodaba_2017_68_
4
2. Конструкції 
обладнання для 
вантажно-
розвантажувальних 
робіт / В. М. Петров, 
О. О. Жданов, А. Є. 
Бондаренко // Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури. - 2020. 
- Вип. 78. - С. 41-51. - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Vodaba_2020_78_
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104272 Козаченко 

Тетяна 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029820, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
029489, 
виданий 

23.12.2011

18 Теоретична 
механіка

1.к.ф. – м. н., 113 
«Прикладна 
математика»(01.02.01-
теоретична механіка), 
(ДК № 029820), тема 
дисертації: «Еволюція 
обертань твердого тіла 
під дією 
нестаціонарних 
відновлюючих і 
збурюючих 
моментів»; доцент 
кафедри теоретичної 
механіки, (ДЦ № 
029489);
2. стажування  2019 р. 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет,  з 
01.04.2019 р. по 
01.05.2019р.;  
№825/03-07 від 
02.05.2019 р., звіт про 
проходження 
стажування, наказ про 
направлення 
№ 131/вк від 
04.03.2019 р.; наказ 
про проходження 
№273/вк від 
15.05.2019 р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,3,4,8,12,14,20;
Пункт 1:
1) Akulenko L. D.  The 
evolution of the 
motions of a rigid body 
close to the Lagrange 
case under the action of 
an unsteady torque / 
L.D. Akulenko, Ya.S. 
Zinkevich, T.A. 
Kozachenko and D.D. 
Leshchenko // J. Appl. 
Math. Mech. 81 (2), 79-
84 (2017). (Scopus Q4  
та Web of Science)
2) Akulenko L. D. ,  
Kozachenko T. A., 
Leshchenko D.D. Quasi-
Optimal Braking of 
Rotations of a Body 
with a Moving Mass 
Coupled to It through a 
Quadratic Friction 
Damper in a Resisting 
Medium. Journal of 
Computer and Systems 
Sciences International, 
2018, Vol. 57, No. 5, pp. 
689–694. (Scopus Q2 
та Web of Science)
3) Akulenko L. D. ,  
Kozachenko T. A., 
Leshchenko D.D. Time 
Quasi-Optimal 
Deceleration of 
Rotations of a Gyrostat 
with a Moving Mass in a 
Resistive Medium. 
Journal of Computer 
and Systems Sciences 
International, 2019, 



Vol. 58, No. 5, pp. 667–
673. (Scopus Q2  та 
Web of Science)
4) Leshchenko D., 
Ershkov S.,  
Kozachenko T. 
Evolution of a heavy 
rigid body rotation 
under the action of 
unsteady restoring and 
perturbation torques. 
Nonlinear Dynamics, 
2021, No. 103, pp.1517–
1528. 
https://doi.org/10.1007
/s11071-020-06195-0 
(Scopus Q1 та Web of 
Science)
5) Акуленко Л.Д., 
Козаченко Т.А., 
Лещенко Д.Д. 
Некоторые задачи 
эволюции движений 
твердого тела под 
действием 
возмущающих 
моментов // Вісник 
Запорізького нац. ун-
ту. Фізико-
математичні науки. � 
2017. � №1 � С.6 
�14.
6) Акуленко Л.Д., 
Козаченко Т.А., 
Лещенко Д.Д., 
Зинкевич Я.С. 
Динамика волчка 
Лагранжа под 
действием 
возмущающих 
моментов сил // 
Вісник КНУТД. � 
2017. � № 4(112) � С. 
42� 50.
7) Козаченко Т.А. 
Динамика вращений 
твердого тела, 
близких к 
псевдорегулярной 
прецессии // Вісник 
ОДАБА. – 2017. – 
№68. – С.39-44.
8) Лещенко Д.Д., 
Козаченко Т.А., 
Козаченко К.А. 
Эволюция вращений 
волчка Лагранжа под 
действием 
нестационарного 
возмущающего 
момента сил // Вісник 
ОДАБА, 2019. – №74. 
– С.33-39. 
9) Лещенко Д.Д., 
Козаченко Т.А. 
Эволюция движений 
твердого тела под 
действием 
нестационарных 
восстанавливающего и 
возмущающего 
моментов сил // 
Вісник Запорізького 
нац. ун-ту. Фізико-
математичні науки. � 
2020. � №1 � С.55 
�63.
Пункт 3:
1) Лещенко Д.Д., 
Козаченко Т.О.  
Динаміка механічної 



системи. Навчальний 
посібник. – Одеса, 
ОДАБА, 2018. – 123с.
2) Бекшаєв С.Я., 
Козаченко Т.О. 
Кінематика: 
навчальний посібник. 
– Одеса: ОДАБА, 2021. 
– 87 с.
Пункт 4:
1) Методичні вказівки 
та завдання для 
виконання 
розрахунково-
графічних робіт з 
курсу теоретичної 
механіки: «Динаміка 
матеріальної точки», 
«Динаміка механічної 
системи», «Елементи 
аналітичної механіки» 
/ Д.Д. Лещенко, В.М. 
Фомін, С.Я. Бекшаєв, 
Т.О. Козаченко. – 
Одеса: ОДАБА. – 2018. 
– 49с.
2) Leshchenko D.D., 
Kozachenko T.O. 
Methodical  
instructions and tasks 
for carrying out of 
calculated-graphic 
works from course of 
Theoretical Mechanics 
Section “Statics”. – 
Оdesа: ОSACEA. – 
2019. – 59р.
3) Козаченко Т.О. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
виконання 
розрахунково-
графічних робіт з 
дисципліни «Теорія 
алгоритмів». – Одеса: 
ОДАБА, 2019. – 26с.
4) Козаченко Т.О. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Теорія 
алгоритмів» – Одеса: 
ОДАБА, 2021. – 49с.
Пункт 8:
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
«Обертальні рухи 
твердого тіла під дією 
збурюючих моментів»  
№ держреєстрації 
0109U003000 
кафедри теоретичної 
механіки ОДАБА 
(заключний звіт НДР 
№ держреєстрації 
0109U003000 за 2010-
2020рр.)
Пункт 12:
1) Akulenko L.D., 
Kozachenko T.O., 
Leshchenko D.D., 
Zinkevich Ya. S. 
Perturbed rotations of a 
rigid body, close to the 
Lagrange case under 
the action of unsteady 
perturbation torques. 
5th  International 
Conference on 
Nonlinear Dynamics 
ND-KhPI 2016: 
Proceedings  5th  



International 
Conference (Ukraine, 
Kharkov, September 27-
30, 2016). Kharkov, 
2016. РР. 252-259.
2) Акуленко Л.Д., 
Козаченко Т.А., 
Лещенко Д.Д. 
Квазиоптимальное 
торможение 
движений твердого 
тела с внутренней 
степенью свободы в 
cреде с 
сопротивлением. 
Воронежская зимняя 
математическая 
школа С.Г. Крейна – 
2018: материалы 
международной 
конференции (г. 
Воронеж, 26-31 января 
2018 г.). Воронеж: 
ИПЦ «Научная 
книга», 2018. С.122-
126.
3) Акуленко Л.Д., 
Козаченко Т.А., 
Лещенко Д.Д. 
Квазиоптимальное 
торможение 
вращений гиростата с 
внутренней степенью 
свободы в среде с 
сопротивлением. 
Математика в 
сучасному  технічному 
університеті: 
матеріали VII  
міжнародної  науково-
практичної 
конференції, (м. Київ, 
28–29 грудня 2018 р.). 
Вінниця: Видавець 
ФОП Кушнір Ю. В., 
2019. С. 38–41.
4) Акуленко Л.Д., 
Козаченко Т.О., 
Лещенко Д.Д. 
Еволюція руху 
твердого тіла під дією 
нестаціонарного 
відновлюючого та 
збурюючого моментів. 
Математичні 
проблеми механіки 
неоднорідних 
структур: збірник 
наукових праць 10-ї 
міжнародної наукової 
конференції  (м. Львів, 
17–19 вересня 2019 р.). 
Львів: ІППММ ім. Я.С. 
Підстригача НАН 
України, 2019, Вип. 5. 
С. 94-95.
5) Акуленко Л.Д., 
Козаченко Т.А., 
Лещенко Д.Д.  
Еволюція обертальних 
рухів твердого тіла, 
близьких до випадку 
Лагранжа, під дією 
нестаціонарного 
моменту.  Механіка та 
математичні методи.  
2019. – №2. – С. 18–
26.
6) Козаченко Т.А., 
Козаченко K.А. 
Эволюция вращений 



волчка Лагранжа под 
действием малого 
управляющего 
момента. Научный 
взгляд в будущее. – 
Одесса: КУПРИЕНКО 
СВ, 2020. Выпуск 17. 
Том 1. –  С.87-92.
7) Лещенко Д.Д., 
Козаченко Т.А. 
Вращения твердого 
тела под действием 
нестационарного 
восстанавливающего 
момента. Математика 
в сучасному  
технічному 
університеті: 
матеріали ІX  
міжнародної  науково-
практичної 
конференції (Київ, 
28–29 грудня 2020 р.) 
�  Вінниця: Видавець 
ФОП Кушнір Ю.В., 
2021. �  С. 100-103.
Пункт 14:
Керівництво ст. 
Копилов А.О. (гр. ВБК-
269), який зайняв 
призове місце на 1-му 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Теоретична 
механіка» у 2019-20 н. 
р. (наказ 39/од від 
28.02.20)
Пункт 17:
Доцент кафедри 
теоретичної механіка  
ОДАБА з 27.10.2006-
31.08.2019 (наказ 
№498/ВК від 
4.10.2006, №445/вк 
від 31.08.2011, 
№450/вк від 
30.08.2012, №514/вк 
від 31.08.2017 ).
4. Посилання на 
профілі:
4.1. профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57026318900
4.2. профіль 
WebofSciencе 
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/12426202 
4.3.профіль 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=NrLeVPgA
AAAJ 

59757 Корнеєва 
Ірина 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  
Промислове та 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 

27 Опір 
матеріалів

1.к.т.н., 192 
"Будівництво та 
цивільна інженерія" 
(05.23.01 "Будівельні 
конструкції, будівлі та 
споруди"), (ДK№ 
006437), тема 
дисертації: Розрахунок 
елементів конструцій, 
що згинаються, з 
урахуванням впливу 
навколишнього 
середовища, Доцент 



кандидата наук 
ДK 006437, 

виданий 
12.04.2000, 

Атестат 
доцента ДЦ 

005856, 
виданий 

17.10.2002

кафедри опору 
матеріалів 
(ДЦ № 005856);
2. 2017р.  Підвищення 
кваліфікації в 
Державному 
підприємстві 
"Державний науково-
дослідний інститут 
будівельних 
конструкцій" на 
науково практичному 
семінарі за 
спеціалізацією: 
"Проектування та 
будівництво у 
сейсмічних районах та 
складних інженерно-
геологічних умовах 
України з 
урахуванням вимог 
ДБН В.1.1-12:2014 і 
Єврокоду 8 (EN1998-1) 
який проходив з 
01.06/2017р. по 
02.06.2017р., 
свідоцтво №0026-17, 
наказ про зарахування 
№377/вк від 
16.06.2017р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,4,12,14
Пункт 1:
1.«Experimental 
researches of 
fiberconcrete creep» / 
Irina Korneeva, Stepan 
Neutov and Mykola 
Suriyaninov / MATEC 
WebofConferences. - 
2017. - Vol. 116, 2017 : 
Structures, Buildings 
and Facilities - [02021, 
6 p.]. - 
https://doi.org/10.1051
/matecconf/2017116020
21;
 2.«Comparative 
analysis of strength and 
deformation of 
reinforced concrete and 
steel fiber concrete 
slabs» /Mykola 
Surianinov, Stepan 
Neutov, and Iryna 
Korneieva/E3S Web of 
Conferences 166, 06003 
(2020) - 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20201660600
3; 3.Проектування та 
розрахунок 
сталефібробетонної 
багатопустотної плити 
перекриття. 
Міжвузівський 
збірник “Наукові 
нотатки”. – Луцьк: 
2017. – № 60. – С. 133-
137.; 
4.Компьютерные 
исследования 
напряженно-
деформированного 
состояния плиты 



перекрытия из 
сталефибробетона. 
Вісник ХНУ. – 2018. – 
№ 1(257). – С. 271-
276.; 
5.Определение 
основних физико-
механических 
характеристик 
сталефибробетонной 
смеси оптимального 
состава. Worldscience, 
№ 5 (33), vol. 2, may 
2018, p. 26-30.;
 6.Влияние стальной 
фибры на 
прочностные и 
деформативные 
свойства фибробетона 
Вісник ОДАБА –Вип. 
№76, – Одеса: 2019. С. 
63-69.; 
7.Експериментальні 
дослідження несучої 
здатності моделі 
залізобетонної 
пустотної плити 
перекриття “Наукові 
нотатки”. – Луцьк: 
2019. – № 68. – С. 107-
112.; 
8.Экспериментальные 
исследования несущей 
способности 
железобетонной 
пустотной плиты 
перекрытия Вісник 
ОДАБА – Вип. №77, – 
Одеса: 2019. С. 103-
114.; 
9.Експериментальні 
дослідження 
деформативності 
залізобетонної 
пустотної плити 
перекриття Вісник 
ОДАБА – Вип. №78, – 
Одеса: 2020. С. 52-62.
Пункт 4:
1.Ковров А.В., Неутов 
С.П., Ковтуненко О.В., 
Корнеєва І.Б., Петраш 
С.В., Крантовська 
О.М., Кушнарьова 
Г.О., Петров М.М., 
Столевич І.А. Тести до 
контролю знань 
студентів з 
дисципліни «Опір 
матеріалів» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
(форма навчання – 
денна)// ОДАБА, м. 
Одеса, 2017. – 52 с.;
2.Ковров А.В., Неутов 
С.П., Ковтуненко О.В., 
Корнеєва І.Б., Петраш 
С.В., Столевич І.А. 
Методичні вказівки до 
контролю знань з 
дисципліни «Опір 
матеріалів (спецкурс) і 
основи теорії 
пружності та 
пластичності» для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 



цивільна інженерія», 
спеціалізація 
«Промислове та 
цивільне 
будівництво» денної 
форми навчання// 
ОДАБА, м. Одеса, 
2017. – 56 с.; 
3.Ковров А.В., 
Ковтуненко О.В., 
Корнеєва І.Б., Петраш 
С.В., Неутов С.П., 
Столевич І.А.,  
Чайковський Р.Е. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Опір 
матеріалів» (частина 
2) для студентів 
освітнього рівня 
«Бакалавр» 
спеціальності 192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
// ОДАБА, м. Одеса, 
2018. – 95 с.; 
4.Ковров А.В., 
Ковтуненко О.В., 
Корнеєва І.Б., Неутов 
С.П., Петраш С.В., 
Столевич І.А. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Опір 
матеріалів» (частина 
1) для студентів 
освітнього рівня 
«Бакалавр» 
спеціальності 192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
// ОДАБА, м. Одеса, 
2019. – 101 с.; 
5.Методичні вказівки 
до практичних занять 
та РГР, «Опір 
матеріалів (спецкурс), 
частина 1» /  Ковров 
А.В., Корнеєва І.Б., 
Петраш С.В., 
Чайковський Р.Е. – 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
–56 с.; 
6.Методичні вказівки 
до практичних занять 
та РГР, «Опір 
матеріалів (спецкурс), 
частина 2» /  Ковров 
А.В., Ковтуненко О.В., 
Корнеєва І.Б., Петраш 
С.В.. – Одеса: ОДАБА, 
2020. –63 с.;
 7.Конспект лекцій, 
«Опір матеріалів 
(спецкурс),частина 2» 
/ Ковров А.В., 
Ковтуненко О.В., 
Корнеєва І.Б., Петраш 
С.В. – Одеса: ОДАБА, 
2021. – 87 с.; 
8.Методичні вказівки 
до практичних занять 
та РГР, «Опір 
матеріалів» частина 2 
/ Сур’янінов М.Г., 
Корнеєва І.Б., 
Лазарєва Д.В. – Одеса: 
ОДАБА, 2021. – 67 с.; 
Пункт 12:
1.Ползучесть и усадка 
фибробетона. / Тези 
доповідей ІV 
Міжнародної науково-



практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
інженерної механіки» 
/ C.П. Неутов., І.Б. 
Корнеєва. Одеса, 
2017.; 
2.О системе контроля 
качества образования 
и критериях оценки 
научных достижений 
студентов из опыта 
кафедры 
сопротивления 
материалов / 
Матеріали XXIІI 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» / 
С.П. Нєутов, І.Б. 
Корнеєва. – Одеса, 
2018. – С.126-128.; 
3.Экспериментальные 
исследования 
сталефибробетонной 
плиты перекрытия / 
Матеріали 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальные 
проблемы 
инженерной 
механики» / С.П. 
Нєутов, І.Б. Корнеєва, 
А.О.Бояджі. – Одеса, 
2018. – С.125-126.; 
4.Исследования 
напряженно-
деформированного 
состояния 
сталефибробетонной 
плиты перекрытия 
при помощи 
программных 
комплексов / 74-та 
науково-технічна 
конференція 
професорсько-
викладацького складу 
ОДАБА та спеціалістів 
будівельних і 
проектних 
організацій/ С.П. 
Нєутов, І.Б. Корнеєва. 
– Одеса, 2018. – 60 с.;
5.Расчет и 
конструирование 
сталефибробетонной 
плиты перекрытия / 
Збірка тез доповідей 
другої науково-
практичної 
конференції 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси» / 
С.П. Нєутов, І.Б. 
Корнеєва. – Одеса, 
2018. – С118.; 
6.Експериментальні 
дослідження несучої 
здатності моделі 
залізобетонної 
пустотної плити 
перекриття / Луцький 
національний 
технічний університет 



«Наукові нотатки» 
(Міжвузовський 
збірник за галузями 
знань «Технічні 
науки») Випуск № 68, 
Луцьк, 2019 / Неутов 
С.Ф. , Корнеева И.Б. 
Сурьянинов Н.Г – 
Луцьк, 2019. – С 107-
113.; 
7.Експериментальні 
дослідження 
деформативності 
залізобетонної 
пустотної плити 
перекриття / Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури, 
Сурьянинов Н.Г. 
Неутов С.Ф. , Корнеева 
И.Б. – Одеса, Вісник 
ОДАБА. – 2020. – № 
78 –С 52-62.;
Пункт 14:
1.Робота у складі журі 
ІІ етапу 
Всеукраїнської 
олімпіади з опору 
матеріалів у 2017-2018 
навчальному році. 
(Наказ Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури №../од від 
.. травня 2018 р.);
2.Робота у складі журі 
ІІ етапу 
Всеукраїнської 
олімпіади з опору 
матеріалів у 2018-2019 
навчальному році. 
(Наказ Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури №../од від 
.. травня 2019 р.)

16468 Мінаков 
Віталій 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
морський 

університет, 
рік закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

090239 
Пiдйомно-

транспортнi, 
будiвельнi, 

дорожнi, 
меліоративні 

машини i 
обладнання, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 0222089, 
виданий 

26.06.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041082, 
виданий 

22.12.2014

5 Теорія 
механізмів і 
машин

1.к.ек.н., 073 
Менеджмент 
(08.00.03 «Економіка 
та управління 
національним 
господарством»),  (ДК 
№ 022089), тема 
дисертації: 
«Формування та 
розвиток 
господарського 
механізму портового 
комплексуУкраїни», 
доцент кафедри 
менеджменту, (12 ДЦ 
№ 041082);
2.стажування:  
Зарахувати як 
підвищення 
кваліфікації:
2.1. науково-
педагогічне 
стажування на тему: 
"Інноваційні освітні 
технології: досвід 
країн Європейського 
Союзу та його 
впровадження в 
підготовку фахівців з 
управління та 
економіки", обсягом 
150 годин (5 кредитів 
ЄКТС) на базі 



Римського 
університету з 
28.05.2018р. по 
01.06.2018р.; 
2.2.участь у XV 
міжнародній науково-
практичній 
конференції 
"Маркетингові 
технології в умовах 
глобалізації 
економіки України", 
яка проходила з 
26.11.2020р. по 
28.11.2020р., обсягом 
30 годин (1 кредит 
ЄКТС); 
2.3.участь у V 
засіданні 
Всеукраїнськогометод
ичного обєднання 
викладачів 
"Транспортних 
технологій" на тему 
"Актуальні питання з 
підготовки фахівців 
транспортної галузі", 
яка проходила з 
19.11.2020р. в м. 
Одеса, обсягом 6 
годин (0,2 кредити 
ЄКТС), наказ про 
зарахування №584/вк 
від 07.09.2021р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.3,4,11,12,14,19,20;
Пункт 3:
1). Мінаков, В.М. 
Управлінська, 
фінансова та 
маркетингова 
діяльність 
підприємств в умовах 
нестійкої економіки: 
монографія / В.М. 
Мінаков за заг. ред. 
К.Ф. Ковальчука – 
Дніпропетровськ: 
Пороги, 2016. - 516 с
2). Minakova S. M., 
Ukraine in the system 
of international 
transportation / 
Minakova S. M., 
Lypynska O. A., 
Minakov V. M. // 
Management of modern 
socio-economic 
systems. – Collective 
monograph. – Vol. 1. 
Lithuania: Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”, 
2017. – 292 р.
3). Мінаков, В.М. 
Глобалізаційні 
аспекти управління 
зовнішньоекономічно
ю діяльністю 
підприємств в умовах 
регіональних та 
національних 
трансформацій. 
Інноваційна 
діяльність та 
економічна беспека 



підприємств: 
колективна 
монографія / В.М. 
Мінаков, за заг. ред. 
Т.О.Журавльової. – 
Павлоград: АРТ 
Синтез-Т, 2017. – 674 
с. Мінакова С.М. та ін.
 Пункт 4:
1). Мінаков, В.М. 
Технологічні основи 
машинобудування : 
методичні вказівки до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів усіх 
форм навчання за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ В. М. Мінаков ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 75 с.
2). Бондаренко, А. Є. 
Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання 
: методичні  вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічних робіт для 
студентів, усіх форм 
навчння що 
навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 - 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту») 
/ А. Є. Бондаренко, В. 
М. Мінаков ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 42 с.
3). Мінаков В.М., 
Петров В.М. 
Трансмісії машин : 
метод. Вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Магістр» 
спеціалізації 



«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту») 
/ В.М. Мінаков, В.М. 
Петров; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 20 с.
4). Мінаков, В.М. 
Підйомно-транспортні 
машини : методичні 
вказівки до виконання 
курсової роботи для 
студентів усіх форм 
навчання за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 19 – 
«Архітектура та 
будівництво» за 
спеціальністю 192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
за спеціалізацією 
«Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» / М.В. 
Мінаков; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 44 с.
5). Мінаков, В.М. 
Теорія механізмів та 
машин частина 2 : 
методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з розділу для 
студентів усіх форм 
навчання за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/  В.М. Мінаков; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 65 с.
6). Мацей, Р.О. Теорія 
механізмів і машин : 
методичні вказівки до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою: «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
підготовки бакалаврів 
з галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 



«Галузеве 
машинобудування» / 
Р.О. Мацей, В.М. 
Мінаков  ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 63 с.
7). Мінаков, В. М. 
Будівельна техніка 6 
(Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка) : 
Конспект лекцій  для  
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія»  за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» / 
В.М. Мінаков; Одеська 
державна академія 
будівництва та  
архітектури. – О.: 
ОДАБА,  2020. – 140 с.
8). Мінаков, В.М. 
Підйомно-транспортні 
машини : Конспект 
лекцій  для  студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів 
«Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» із галузі 
знань 19 – 
«Архітектура та 
будівництво»  за 
спеціальністю 192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» / 
В.М. Мінаков; Одеська 
державна академія 
будівництва та  
архітектури. – О.: 
ОДАБА,  2020. – 66 с.
9). Мінаков, В.М. 
Теорія механізмів та 
машин : що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» // 
В.М. Мінаков; Одеська 
державна академія 
будівництва та  
архітектури. – О.: 
ОДАБА,  2021. – 111 с.
10). Мінаков, В.М. 



Дослідження операцій 
в транспортних 
системах : методичні 
вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
для студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27  
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / В.М. 
Мінаков, Т.В. 
Волобуєва; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 16 с.
11). Мінаков, В.М. 
Основи теорії систем і 
управління : 
методичні вказівки 
(до виконання 
реферату) для 
студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27  
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / В.М. 
Мінаков, Т.В. 
Волобуєва; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 18 с.
Пункт 11:
1). З 2014 по 2019 рік 
наукове 
консультування НПО 
«Агро-Симо-
Машбуд».
Пункт 12:
1). Мінакова, С.М. 
Фактори формування 
логістичної 
інфраструктури в 
умовах глобалізації  /   
С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков // Збірник 
наукових праць за 
матеріалами 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
соціально-
економічних систем в 
умовах 



трансформаційної 
економіки» (м. 
Дніпропетровськ, 12-
13 квітня, 2016 р.) - Ч. 
3., секція 3. - 
Національна 
металургійна академя 
України. - 
Дніпропетровськ, 2016 
р. - С. 296-299.
2). Мінакова, С.М., 
Розвиток 
економічного 
механізму 
господарювання 
морського портового  
комплексу України / 
С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков // 
Регіональна, галузева 
та суб'єктна економіка 
України на шляху до 
євроінтеграції: IX 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, 19-20 
квітня 2017 року: тези 
допов. – Харків: 
ХНУБА, 2017.― С. 172 
― 175
3). Мінакова, С.М. 
Генетически 
модифицированные 
ингредиенты в 
пищевой 
промышленности и 
сырье: свойства, 
оценка безопасности и 
контроль. / С.М. 
Мінакова, В.М. 
Мінаков // 
Конкурентоспроможні
сть підприємств в 
умовах 
трансформаційних 
процесів в економіці 
України: Збірник 
матеріалів ІІ 
Міжвузівської 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених (16 листопада 
2017 року). – Харків: 
ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
С. 27-29.
4). Мінакова, С.М. 
Теоретичні засади 
формування 
мультимодальних 
перевезень / С.М. 
Мінакова, В.М. 
Мінаков // Матеріали 
X Ювілейної 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Європейський вектор 
модернізації 
економіки: 
креативність, 
прозорість та сталий 
розвиток». Тези 
доповідей. Частина 2 
– Харків: ХНУБА, 18-
19 квітня 2018. – С. 42- 
44.
5). Мінакова, С.М. 
Економіко-правовий 
механізм організації 
морських 



зовнішньоторговельни
х і транзитних 
перевезень в Україні. / 
С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков // 
Конкурентоспроможні
сть підприємств в 
умовах 
трансформаційних 
процесів в економіці 
України : Збірник 
матеріалів ІІІ 
Міжвузівської 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених, Харків, 14 
листопада 2018 р. / 
Харківський 
торговельно-
економічний інститут 
КНТЕУ. – Харків : 
ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – 
С. 194-198. 
6). Мінакова, С.М. 
Сутність та зміст 
внутрішньогосподарсь
ких відносин. / С.М. 
Мінакова, В.М. 
Мінаков // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2019, (15-17 
травня 2019 р.) : у 4 ч. 
Ч. IІІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ» 2019 р. – 
C. 279. –ISSN 2222-
2944
7). Мінакова, С.М. 
Місце логістичних 
транспортних систем 
України в 
глобалізованому світі 
/ С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков, І.В. 
Перевозова // 
Стратегії, моделі та 
технології управління 
економічними 
системами. Матеріали 
VІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (8-9 
жовтня 2020 р., м. 
Хмельницький). – 
Хмельницький: ХНУ, 
2020. - С. 103 -106
8). Мінакова, С.М., 
Моніторинг 
логістичної 
інфраструктури в 
умовах глобалізації / 
С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков, І.В. 
Перевозова // 
Маркетингові 
технології в умовах 
глобалізації 
економіки України: 
тези доповідей 
ХVміжнародної НПК 
(26-28 листопада, 
2020р., м. 
Хмельницький). -  



Хмельницький: ХНУ, 
2020. - С. 116 -118
9). Мінакова, С.М., 
Моніторинг 
логістичної 
інфраструктури в 
умовах глобалізації / 
С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков, І.В. 
Перевозова // 
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку/ збірник 
матеріалів IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (20-21 
травня 2021 р., м. 
Одеса). – Одеса: 
ОНПУ, 2021. – С. 120-
122
10). Мinakova, S. The 
main principles and 
objectives of transport 
and logistic systems / S. 
Мinakova, V. Мinakov, 
A. Мinakova // 
Changing Paradigm in 
Economics & 
Management System: 
Аbs books Delhi-
110086. - Іndia Edition- 
2020. -  pp. 28-36. - 
ISBN 978-93-87229-29-
7. 
Пункт 14:
1). 2019-2020рр. 
керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, приказ № 
72/од від 16.03.2020р.
Пункт 19:
1). Участь у 
Всеукраїнському 
методичному 
об’єднанні викладачів 
за спеціальністю 
«транспортні 
технології». 
Сертифікат № 176-од 
від 19.11.2020р.  
2. Участь у VІ засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2021 
(дистанційно).
Пункт 20:
1). 25.05.2009-
28.08.2018 р. Механік 
4-го терміналу, ДП 
«Чорноморський 
морський 
торгівельний порт» м. 
Чорноморськ, Одеська 
обл.
4. Посилання на 
профілі:
4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&autho
rId=57209501571&zone
= 

91620 Місько Євген Старший Інститут Диплом 5 Взаємозамінні 1.к.т.н., 05.22.02 



Михайлович викладач, 
Основне 
місце 
роботи

гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

магістра, 
Приватний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Донецька 
академія 

автомобільного 
транспорту", 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
090258 

Автомобілі та 
автомобільне 
господарство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059352, 
виданий 

09.02.2021

сть, 
стандартизація 
та технічні 
вимірювання

«Автомобілі та 
трактори», тема 
дисертації 
«Поліпшення 
показників 
поворотності та 
стійкості руху міського 
зчленованого автобуса 
особливо великого 
класу»
 (ДК № 059352);
2. підвищення 
кваліфікації 2021р.: 
захист кандидатської 
дисертації, диплом 
кандидата наук 
виданий  
Національним 
транспортним 
університетом 
09.02.2021р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,4,11,12,20;
Пункт 1:
1. Ідентифікація 
параметра 
демпфірування 
пневмодпідвіски 
міського автобуса / 
Мисько Є.М. // Вісник 
ХНАДУ. — Харків, 
2016.
2. Ідентифікація 
парметра жорсткості 
підвіски колісного 
транспортного засобу 
/ Сахно В.П., Місько Є. 
М. // Наукові нотатки 
№55. – Луцьк, 2016. – 
С. 355-359.
3. Експерементальне 
Визначення 
заложнестоей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда / 
Бондаренко А. Є., 
Вербицький В. Г., 
Хребет В. Г., Місько Є. 
М. // Науковий 
журнал ”Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті”. – Луцьк, 
2018. – С. 34-37.
4. Сахно В.П. До 
порівняльної оцінки 
транспортних засобів 
для міськи перевезень 
пасажирів в системі 
BRT /В.П.Сахно, 
В.М.Поляков, 
Є.М.Місько, 
Омельницький О.Є. 
//Автошляховик 
України. – 2019, №6, 
С.7-11
5. Сахно В.П. До 
аналізу конструкцій 
транспортних засобів 
для міських 
перевезень пасажирів 
/В.П.Сахно, 
В.В.Біліченко, 
В.М.Поляков, 



В.М.Босенко, 
Є.М.Місько//Вісник 
машинобудування та 
транспорту: науковий 
журнал /Міністерство 
освіти і науки України, 
Вінницький 
національний 
технічний університет 
– Вінниця: ВНТУ, № 
2(10), 2019. – С.108-
119.
6. Сахно В.П. До 
порівняльної оцінки 
триланкових 
пасажирських 
автопоїздів за 
стійкістю руху 
/В.П.Сахно, 
І.С.Мурований, 
В.М.Поляков, 
Є.М.Місько //Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. Науковий 
журнал. – Луцький 
НТУ, 2019. - №2(13). – 
С.146-155.
Пункт4:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
курсових робіт з 
дисципліни 
«Будівельна техніка 6 
(Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка)» 
для студентів усіх 
форм навчання, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» - 
С. 49
2. Методичні вказівки 
з навчальної 
дисципліни 
«Електрообладнання 
будівельних машин та 
автомобілів» до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» - 
С. 13.
3. Методичні вказівки 
з навчальної 
дисципліни 
«Технологічне 
обладнання 
підприємств 
технічного сервісу» до 
виконання 



контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» - 
С. 14.
Пункт11:
В період 3 2017 по 
2019 роки здійснював 
наукову консультацію 
в ТОВ «БК «Ескадор».
Пункт12:
1. Місько Є.М. 
Визначення 
коефіцієнта бічному 
відведенню колеса як 
функції вертикального 
навантаження / Друга 
всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«;Автобусобудування 
та пасажирські 
первезення» – Львів.: 
ЛПІ, 2016. С. 59-61;
2. Місько Є.М. Про 
можливість 
використання 
сучасних сенсорів 
MEMS як основи для 
інерційно-
навігаційної системи / 
LXXII наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ. 2016. С. 43;
3. Бондаренко А. Є. 
Аналіз розподілу 
тягових зусиль на осях 
на властивість 
поворотності 
дволанкового 
автопоїзда для 
стаціонарних кругових 
режимів / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // Проблеми 
розвитку транспорту і 
логістики: Збірник 
наукових праць за 
матеріалами VII-ї 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
Сєвєродонецьк-Одеса, 
26-28 квітня 2017 р. – 
Сєвєродонецьк: вид-
во Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля, 
2017. - С. 175-176



4. Бондаренко А. Є. 
Аналіз поворотності 
дволанкового 
автопоїзда в 
залежності від 
розподілу тягових 
зусиль на осях / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // 
Автобусобудування та 
пасажирські 
перевезення в Україні: 
матеріали Третьої 
всеукраїнської 
міжнародної 
конференції / 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка». - Львів, 
2018. - С. 81-84
5. Вербицький В. Г. 
Біфуркаційний підхід 
до аналізу 
дивергентної втрати 
стійкості нелінійної 
моделі колісного 
екіпажа за наявності 
постійного силового 
збурення / В. Г. 
Вербицький, В. Г. 
Хребет, Є. М.Місько. 
Матеріали VІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Науково-прикладні 
аспекти
автомобільної і 
транспортно-
дорожньої галузей», 
26.05 – 27.05 2020 
року: збірник 
наукових праць, 
Луцьк,2020. – С. 16-18.
Пункт20:
17.07.07.-06.11.08. – 
ТОВ «Комбинат 
Каргилл», оператор 
станції відбору проб;
11.11.08.- 04.11.11. – 
ККП ДГС 
«Донэлектроавтотранс
», слюсар 4р;
07.11.11.-13.08.12. – 
ТОВ «АІС Автодом 
Донецьк», слюсар з 
ремонту автомобілів;
23.08.12. -13.08.13. – 
ККП ДГС 
«Донэлектроавтотранс
», слюсар 4р.
4. Посилання на  
публікації:
4.1.Бібліотека 
ім.В.І.Вернадського:
1. Ідентифікація 
параметра жорсткості 
підвіски колісного 
транспортного засобу 
/ В. П. Сахно, Є. М. 
Місько // Наукові 
нотатки. - 2016. - Вип. 
55. - С. 355-359. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nn_2016_55_70
2. Експериментальне 
визначення 
залежностей сил 
відведення 
дволанкового 



автопоїзда / А. Є. 
Бондаренко, В. Г. 
Вербицький, Є. М. 
Місько, В. Г. Хребет // 
Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. - 2018. - № 
2. - С. 34-37. - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ctmbt_2018_2_8
3. До порівняльної 
оцінки транспортних 
засобів для 
пасажирських 
перевезень у системі 
BRT / В. П. Сахно, В. 
М. Поляков, Є. М. 
Місько, О. Є. 
Омельницький // 
Автошляховик 
України. - 2019. - № 4. 
- С. 17-21. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/au_2019_4_4
4.До аналізу 
конструкцій колісних 
транспортних засобів 
для міських 
перевезень пасажирів 
/ В. П. Сахно, В. В. 
Біліченко, В. М. 
Поляков, В. М. 
Босенко, Є. М. Місько 
// Вісник 
машинобудування та 
транспорту. - 2019. - 
№ 2. - С. 108-119. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/vmbt_2019_2_17
5. До порівняльної 
оцінки триланкових 
пасажирських поїздів 
за стійкістю руху / В. 
П. Сахно, І. С. 
Мурований, В. М. 
Поляков, Є. М. Місько 
// Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. - 2019. - № 
2. - С. 146-155. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ctmbt_2019_2_19

16468 Мінаков 
Віталій 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
морський 

університет, 
рік закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

090239 
Пiдйомно-

транспортнi, 
будiвельнi, 

дорожнi, 
меліоративні 

машини i 
обладнання, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 0222089, 
виданий 

26.06.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041082, 
виданий 

22.12.2014

5 Деталі машин 1.к.ек.н., 073 
Менеджмент 
(08.00.03 «Економіка 
та управління 
національним 
господарством»),  
(ДК № 022089), тема 
дисертації: 
«Формування та 
розвиток 
господарського 
механізму портового 
комплексу України»,
доцент кафедри 
менеджменту, (12 ДЦ 
№ 041082);
2.стажування:  
Зарахувати як 
підвищення 
кваліфікації:
2.1. науково-
педагогічне 
стажування на тему: 
"Інноваційні освітні 
технології: досвід 
країн Європейського 
Союзу та його 



впровадження в 
підготовку фахівців з 
управління та 
економіки", обсягом 
150 годин (5 кредитів 
ЄКТС) на базі 
Римського 
університету з 
28.05.2018р. по 
01.06.2018р.; 
2.2.участь у XV 
міжнародній науково-
практичній 
конференції 
"Маркетингові 
технології в умовах 
глобалізації 
економіки України", 
яка проходила з 
26.11.2020р. по 
28.11.2020р., обсягом 
30 годин (1 кредит 
ЄКТС); 
2.3.участь у V 
засіданні 
Всеукраїнськогометод
ичного обєднання 
викладачів 
"Транспортних 
технологій" на тему 
"Актуальні питання з 
підготовки фахівців 
транспортної галузі", 
яка проходила з 
19.11.2020р. в м. 
Одеса, обсягом 6 
годин (0,2 кредити 
ЄКТС), наказ про 
зарахування №584/вк 
від 07.09.2021р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.3,4,11,12,14,19,20;
Пункт 3:
1). Мінаков, В.М. 
Управлінська, 
фінансова та 
маркетингова 
діяльність 
підприємств в умовах 
нестійкої економіки: 
монографія / В.М. 
Мінаков за заг. ред. 
К.Ф. Ковальчука – 
Дніпропетровськ: 
Пороги, 2016. - 516 с
2). Minakova S. M., 
Ukraine in the system 
of international 
transportation / 
Minakova S. M., 
Lypynska O. A., 
Minakov V. M. // 
Management of modern 
socio-economic 
systems. – Collective 
monograph. – Vol. 1. 
Lithuania: Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”, 
2017. – 292 р.
3). Мінаков, В.М. 
Глобалізаційні 
аспекти управління 
зовнішньоекономічно
ю діяльністю 
підприємств в умовах 



регіональних та 
національних 
трансформацій. 
Інноваційна 
діяльність та 
економічна беспека 
підприємств: 
колективна 
монографія / В.М. 
Мінаков, за заг. ред. 
Т.О.Журавльової. – 
Павлоград: АРТ 
Синтез-Т, 2017. – 674 
с. Мінакова С.М. та ін.
 Пункт 4:
1). Мінаков, В.М. 
Технологічні основи 
машинобудування : 
методичні вказівки до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів усіх 
форм навчання за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/ В. М. Мінаков ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 75 с.
2). Бондаренко, А. Є. 
Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання 
: методичні  вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічних робіт для 
студентів, усіх форм 
навчння що 
навчаються за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
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«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 - 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту») 
/ А. Є. Бондаренко, В. 
М. Мінаков ; Одеська 
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Трансмісії машин : 
метод. Вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи 
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спеціальності 133 



«Галузеве 
машинобудування» 
освітньо-
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спеціалізації 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту») 
/ В.М. Мінаков, В.М. 
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державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
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Підйомно-транспортні 
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студентів усіх форм 
навчання за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 19 – 
«Архітектура та 
будівництво» за 
спеціальністю 192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
за спеціалізацією 
«Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» / М.В. 
Мінаков; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 44 с.
5). Мінаков, В.М. 
Теорія механізмів та 
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методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з розділу для 
студентів усіх форм 
навчання за 
Освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
/  В.М. Мінаков; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 65 с.
6). Мацей, Р.О. Теорія 
механізмів і машин : 
методичні вказівки до 
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навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою: «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 



міського транспорту» 
підготовки бакалаврів 
з галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» / 
Р.О. Мацей, В.М. 
Мінаков  ; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. - 63 с.
7). Мінаков, В. М. 
Будівельна техніка 6 
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транспортна техніка) : 
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студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія»  за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» / 
В.М. Мінаков; Одеська 
державна академія 
будівництва та  
архітектури. – О.: 
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Підйомно-транспортні 
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Освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів 
«Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів» із галузі 
знань 19 – 
«Архітектура та 
будівництво»  за 
спеціальністю 192 – 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» / 
В.М. Мінаков; Одеська 
державна академія 
будівництва та  
архітектури. – О.: 
ОДАБА,  2020. – 66 с.
9). Мінаков, В.М. 
Теорія механізмів та 
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навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою підготовки 
бакалаврів «Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» // 



В.М. Мінаков; Одеська 
державна академія 
будівництва та  
архітектури. – О.: 
ОДАБА,  2021. – 111 с.
10). Мінаков, В.М. 
Дослідження операцій 
в транспортних 
системах : методичні 
вказівки (до 
виконання 
контрольної роботи) 
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навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27  
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / В.М. 
Мінаков, Т.В. 
Волобуєва; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 16 с.
11). Мінаков, В.М. 
Основи теорії систем і 
управління : 
методичні вказівки 
(до виконання 
реферату) для 
студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 27  
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» / В.М. 
Мінаков, Т.В. 
Волобуєва; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 18 с.
Пункт 11:
1). З 2014 по 2019 рік 
наукове 
консультування НПО 
«Агро-Симо-
Машбуд».
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1). Мінакова, С.М. 
Фактори формування 
логістичної 
інфраструктури в 
умовах глобалізації  /   
С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков // Збірник 
наукових праць за 
матеріалами 
Всеукраїнської 



науково-практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
соціально-
економічних систем в 
умовах 
трансформаційної 
економіки» (м. 
Дніпропетровськ, 12-
13 квітня, 2016 р.) - Ч. 
3., секція 3. - 
Національна 
металургійна академя 
України. - 
Дніпропетровськ, 2016 
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2). Мінакова, С.М., 
Розвиток 
економічного 
механізму 
господарювання 
морського портового  
комплексу України / 
С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков // 
Регіональна, галузева 
та суб'єктна економіка 
України на шляху до 
євроінтеграції: IX 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, 19-20 
квітня 2017 року: тези 
допов. – Харків: 
ХНУБА, 2017.― С. 172 
― 175
3). Мінакова, С.М. 
Генетически 
модифицированные 
ингредиенты в 
пищевой 
промышленности и 
сырье: свойства, 
оценка безопасности и 
контроль. / С.М. 
Мінакова, В.М. 
Мінаков // 
Конкурентоспроможні
сть підприємств в 
умовах 
трансформаційних 
процесів в економіці 
України: Збірник 
матеріалів ІІ 
Міжвузівської 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених (16 листопада 
2017 року). – Харків: 
ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
С. 27-29.
4). Мінакова, С.М. 
Теоретичні засади 
формування 
мультимодальних 
перевезень / С.М. 
Мінакова, В.М. 
Мінаков // Матеріали 
X Ювілейної 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Європейський вектор 
модернізації 
економіки: 
креативність, 
прозорість та сталий 
розвиток». Тези 
доповідей. Частина 2 
– Харків: ХНУБА, 18-



19 квітня 2018. – С. 42- 
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5). Мінакова, С.М. 
Економіко-правовий 
механізм організації 
морських 
зовнішньоторговельни
х і транзитних 
перевезень в Україні. / 
С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков // 
Конкурентоспроможні
сть підприємств в 
умовах 
трансформаційних 
процесів в економіці 
України : Збірник 
матеріалів ІІІ 
Міжвузівської 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених, Харків, 14 
листопада 2018 р. / 
Харківський 
торговельно-
економічний інститут 
КНТЕУ. – Харків : 
ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – 
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6). Мінакова, С.М. 
Сутність та зміст 
внутрішньогосподарсь
ких відносин. / С.М. 
Мінакова, В.М. 
Мінаков // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2019, (15-17 
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Ч. IІІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
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7). Мінакова, С.М. 
Місце логістичних 
транспортних систем 
України в 
глобалізованому світі 
/ С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков, І.В. 
Перевозова // 
Стратегії, моделі та 
технології управління 
економічними 
системами. Матеріали 
VІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (8-9 
жовтня 2020 р., м. 
Хмельницький). – 
Хмельницький: ХНУ, 
2020. - С. 103 -106
8). Мінакова, С.М., 
Моніторинг 
логістичної 
інфраструктури в 
умовах глобалізації / 
С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков, І.В. 
Перевозова // 
Маркетингові 
технології в умовах 
глобалізації 



економіки України: 
тези доповідей 
ХVміжнародної НПК 
(26-28 листопада, 
2020р., м. 
Хмельницький). -  
Хмельницький: ХНУ, 
2020. - С. 116 -118
9). Мінакова, С.М., 
Моніторинг 
логістичної 
інфраструктури в 
умовах глобалізації / 
С.М. Мінакова, В.М. 
Мінаков, І.В. 
Перевозова // 
Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку/ збірник 
матеріалів IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (20-21 
травня 2021 р., м. 
Одеса). – Одеса: 
ОНПУ, 2021. – С. 120-
122
10). Мinakova, S. The 
main principles and 
objectives of transport 
and logistic systems / S. 
Мinakova, V. Мinakov, 
A. Мinakova // 
Changing Paradigm in 
Economics & 
Management System: 
Аbs books Delhi-
110086. - Іndia Edition- 
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Пункт 14:
1). 2019-2020рр. 
керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, приказ № 
72/од від 16.03.2020р.
Пункт 19:
1). Участь у 
Всеукраїнському 
методичному 
об’єднанні викладачів 
за спеціальністю 
«транспортні 
технології». 
Сертифікат № 176-од 
від 19.11.2020р.  
2. Участь у VІ засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2021 
(дистанційно).
Пункт 20:
1). 25.05.2009-
28.08.2018 р. Механік 
4-го терміналу, ДП 
«Чорноморський 
морський 
торгівельний порт» м. 
Чорноморськ, Одеська 
обл.
4. Посилання на 
профілі:
4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co



m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&autho
rId=57209501571&zone
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110965 Перпері 
Алла 
Олександрів
на

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Архітектурно-
художній 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеській 
державний 

політехнічний 
університет, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність:  
, Диплом 

кандидата наук 
ДK 006690, 

виданий 
17.05.2012, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

045219, 
виданий 

15.12.2015

15 Інженерна 
графіка

1. к.т.н., 122 
«Комп'ютерні науки та 
інформаційні 
технології» (05.13.12 
«Системи 
автоматизації 
проектувальних 
робіт»), (ДК 
№006690), тема 
дисертації: 
«Математичні 
моделювання та 
еволюційна 
оптимізація 
технологічних 
процесів із зв’язними 
операціями в САПР», 
доцент кафедри 
Нарисної геометрії та 
інженерної графіки, 
(12ДЦ №045219);
2. стажування 2019 р. 
Одеський 
національний 
морський університет, 
тема: "Вивчення 
засобів організації 
навчально-
дослідницької роботи 
з нарисної геометрії та 
інженерної графіки",  
з 14.11.2019 р. по 
16.12.2019 р., довідка 
№к/1581 від 19.12.2019 
р., наказ про 
направлення№751/вк 
від 13.11.2019 р.; наказ 
про проходження № 
837/вк від 24.12.2019 
р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,4,7,12,14,20;
Пункт 1:
1. Бредньова В.П, 
Перпері А.О. 
Компетентнісний 
підхід при викладанні 
дисципліни 
«МИСТЕЦТВО 
ШРИФТУ» в 
архітектурно-
художній школі.  
Проблеми теорії та 
історії архітектури 
України, вип. № 17 
част.1, 2017. –  ОДАБА. 
– С. 202 – 204. 
2. Перпері А.О., 
Вікторов О.В., Перпері 
А.М. Розвиток 
транспорту в місті 
Одеса. Проблемы 
теории и истории 
архитектуры 
Украины. Сборник 
научных трудов. - 
Одесса, Астропринт, 
2018. Вип.18 .- С.53-58.  
3. Перпері А.О., 
Савєльєва О.В, 
Артемьєва І.С., Зайцев 



П.В. Методика 
комп’ютерного 
проектування 
футбольних бутс у 
системі Crispin 
Shoemaker. 
Прикладна геометрія 
та інформаційні 
технології. Науковий 
журнал. – Миколаїв, 
МНУ імені В.О. 
Сухомлинського. – 
Вип. №2(6), жовтень 
2018. – с. 52-59. 
4. Перпері А.О., 
Бредньова В.П., 
Яворська Н.М., 
Перпері А.М. Про 
дослідження форм і 
методів 
удосконалення 
графічних 
компетенцій студентів 
архітектурних і 
художніх 
спеціальностей. 
Проблемы теории и 
истории архитектуры 
Украины. Сборник 
научных трудов. - 
Одесса, Астропринт, 
2019. Вип.19.- С. 326-
331. 
5. Перпери А.А., 
Яворская Н.М., 
Яворский П.В. 
Исследование 
геометрии в 
творчестве 
архитектора Антонио 
Гауди. Проблеми 
теорії та історії 
архітектури України. 
Збірник науковх 
праць. Випуск 20. – 
Одеса «Астропринт», 
2020. – С. 312-321.
Пункт 3:
1. Усов А.В., Савєльєва 
О.В., Становська І.І., 
Перпері А.О. 
Математичні методи 
моделювання. 
Підручник / За ред. 
Становського О.Л.  – 
Одеса: Пальміра, 2011. 
– 500 с. ISBN 978-966-
8945-61-8
2. Бредньова В.П., 
Перпері А.О., 
Яворська Н.М. 
Навчальний посібник 
«Мистецтво шрифту» 
для студентів 
спеціальностей: 191 
«Архітектура та 
містобудування», 023 
«Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація» освітньо-
кваліфікаційний 
рівень «Бакалавр»  - 
Одеса: ОДАБА, 2017. – 
128 с.
3. Перпері А.О., 
Бредньова В.П., 
Думанська В.В., 
Марченко В.С. 
Інженерна графіка. 



Навчальний посібник 
з курсу нарисної 
геометрії для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» - 
Одеса: ОДАБА, 2018. – 
220 с.
4. Перпері А.О., 
Бредньова В.П. 
Креслення. 
Навчальний посібник 
для іноземних 
слухачів підготовчого 
відділення ОДАБА. 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
– 80с.
Пункт 4:
1. Вікторов О.В., 
Перпері А.О. 
Топографічне та 
землевпорядне 
креслення 2 до розділу 
«Умовні знаки 
топографічних планів 
і карт» для студентів 
спеціальності 193 
«Геодезія та 
землеустрій» Одеса, 
ОДАБА, 2017. – 32 с.
2. Перпері А.О., 
Яворська Н.М. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Нарисна 
геометрія 1» для 
студентів 
архітектурно-художніх 
спеціальностей: 191 
«Архітектура та 
містобудування», 023 
«Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація» - Одеса: 
ОДАБА, 2017. – 112 с.
3. А.О. Перпері, В.П. 
Бредньова, В.В. 
Думанська, О.О. 
Калінін «Інженерна 
графіка 1. Практикум 
з нарисної геометрії» 
для студентів 
спеціальностей 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» і 
133 «Галузеве 
машинобудування». 
Практикум - Одеса: 
ОДАБА, 2019. – 60 с.
4. А.О. Перпері, В.П. 
Бредньова, В.В. 
Думанська. Методичні 
вказівки до виконання 
курсової роботи з 
дисципліни 
«Технологія 
комп’ютерного 
моделювання в 
машинобудуванні» 
для студентів 
освітнього рівня 
«Магістр». Одеса: 
ОДАБА, 2018 р. – 30 с.
5. Перпері А.О., 
Сидорова Н.В., 
Яворська Н.М.  
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольної роботи 



«Побудова розгорток 
поверхонь» з 
дисципліни «Нарисна 
геометрія 2» для 
студентів освітнього 
рівня бакалавр 
спеціальностей: 191 
«Архітектура та 
містобудування», 023 
«Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація». Одеса: 
ОДАБА, 2019. - 21 с.
6. Перпері А.О., 
Яворська Н.М.  
Конспект лекцій з 
дисципліни «Нарисна 
геометрія 2» для 
студентів 
спеціальності 191 
«Архітектура та 
містобудування» 
освітнього рівня 
«бакалавр». Одеса: 
ОДАБА, 2019. - 130 с.
7. Перпері А.О., 
Вікторов О.В., 
Савєльєва О.В.  
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Топографічне та 
землевпорядкувальне 
креслення» для 
студентів 
спеціальності 193 
«Геодезія та 
землеустрій». Одеса: 
ОДАБА, 2019. - 91 с.
8. Перпері А.О., 
Бредньова В.П., 
Яворська Н.М.  
Методичні   вказівки з 
дисципліни 
«Мистецтво шрифту»  
до практичних занять 
для виконання 
контрольних і 
самостійних  робіт для 
студентів 
спеціальностей: 191 
«Архітектура та 
містобудування», 023 
«Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація освітнього 
рівеня «бакалавр». 
Одеса: ОДАБА, 2019. - 
59 с.
9. A.O. Perperi, N.V. 
Sydorova, V.P. 
Brednyova, N.M. 
Yavorska Compendium 
of Lectures on Art of 
Font for students of 
specialty 191 
«Architecture and 
urban planning». – 
Odesa: OSACEA, 2019. 
– 47p.
10. A.O. Perperi., V.V 
Dumanska, N.M. 
Yavorska. Compendium 
of Lectures on 
discipline Descriptive 
Geometry 1 for students 
of specialty 191 
«Architecture and 



urban planning». – 
Odesa: OSACEA, 2019. 
– 106 p.
11. Перпері А.О., 
Яворська Н.М., 
Яворський П.В.  
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних та 
самостійних робіт з 
дисципліни «Нарисна 
геометрія 1» для 
студентів 
спеціальності 023 
«Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація» 
освітнього рівня 
«бакалавр». - Одеса: 
ОДАБА, 2019. - 36 с.
12. Перпері А.О., 
Бредньова В.П., 
Думанська В.В. 
Інженерна графіка. 
Конспект лекцій з 
інженерної графіки 
для студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» та 075 
«Маркетинг». – Одеса: 
ОДАБА, 2020. - 170 с.
13. Перпері А.О., 
Бредньова В.П., 
Яворська Н.М., 
Яворський П.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи 
«Креслення будівлі» з 
дисципліни 
Інженерна графіка 
для студентів 
спеціальностей 073 
«Менеджмент» та 075 
«Маркетинг». – Одеса: 
ОДАБА, 2020. – 38с.
14. Перпері А.О., 
Сидорова Н.В., 
Яворська Н.М., 
Яворський П.В., 
Бабушок Д.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи 
«Креслення будівлі» з 
дисципліни 
Інженерна графіка 
для студентів 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» 
освітнього рівня 
«Бакалавр». – Одеса: 
ОДАБА, 2020. – 34 с.
15. Перпері А.О., 
Вікторов О.В., 
Яворський П.В., 
Бабушок Д.В. 
Методичні вказівки  
до виконання 
розрахунково-
графічної роботи 
"Креслення будівлі" з 
дисципліни 
«Топографічне та 
землевпорядне 
креслення 1»  для 



студентів 
спеціальності 193 
"Землеустрій та 
кадастр". – Одеса: 
ОДАБА, 2020. – 42 с.
16. Перпері А.О., 
Думанська В.В., 
Яворська Н.М. 
Нарисна геометрія 1. 
Практикум до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
для студентів 
спеціальності 191 
«Архітектура та 
містобудування». – 
Одеса: ОДАБА., 2020. 
- 58 с.
17. Перпері А.О. 
Сидорова Н.В. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
Мистецтво шрифту 
для студентів 
спеціальності 191 
«Архітектура та 
містобудування» 
освітнього рівня 
«Бакалавр». - Одеса: 
ОДАБА. – 2020. -  82с.
18. Перпері А.О., 
Доценко Ю.В., Калінін 
О.О., Думанська В.В. 
Конспект лекцій з 
дисципліни Нарисна 
та обчислювальна 
геометрія 1 для 
студентів 
спеціальності 126 
«Інформаційні 
системи та технології» 
– Одеса: ОДАБА, 
2020. –   92 с.  
19. Перпери А.А., 
Думанская В.В., 
Яворская Н.М. 
Практикум по 
дисциплине 
Начертательная 
геометрия 1 для 
практических занятий 
и самостоятельной 
работы для студентов 
специальности 191 
«Архитектура и 
градостроительство». - 
Одесса: ОГАСА. – 
2020. - 58с.
20. Перпері А.О., 
Бредньова В.П. 
Інженерна графіка 1. 
Конспект лекцій для 
студентів 
спеціальностей 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
та 133 «Галузеве 
машинобудування» 
освітнього рівня 
«Бакалавр» – Одеса: 
ОДАБА, 2020. –   210 
с.  
21. Перпері А.О., 
Бредньова В.П., 
Доценко Ю.В., 
Бабушок Д.В. 
Методичні вказівки і 
задачі з дисципліни 
Інженерна графіка до 
практичних занять і 
самостійної роботи 



для студентів 
спеціальностей 073 
«Менеджмент» та 075 
«Маркетинг» 
освітнього рівня 
«Бакалавр». – Одеса: 
ОДАБА, 2020. – 40 с.  
22. Perperi A.O., 
Dumanska V.V., 
Yavorska N.V. 
Handbook of problems 
in the academic 
discipline Descriptive 
Geometry 1 for practical 
lessons and 
independent work for 
students of the 
speciality 191 
«Architecture and 
urban planning». – 
Odesa: OSACIA, 2020. 
–  59 p.
Пункт 7:
3. Офіційний опонент 
дисертанта – 
Журавльова Юрія 
Івановича, ОНПУ, 
тема дисертаційної 
роботи «Математичне 
моделювання і аналіз 
відмово стійкості 
термоелектричних 
охолоджувачів в САПР 
тепло навантажених 
пристроїв» зі 
спеціальності 05.13.12 
– Системи 
автоматизації 
проектувальних робіт, 
захист відбувся 1 
липня 2016 р.
Пункт 12:
1. Перпери А.А., 
Викторов А.А. 
Технологии в 
обучении инженерной 
графике. ХХІ 
міжнародна науково-
методична 
конференція 
"Управління якістю 
підготовки фахівців" 
21-22 квітня 2016 
р.,Ч.2, Одеса: ОДАБА. 
–  С. 179.
2. Сидорова Н.В., 
Перпері А.О., 
Яворська Н.М. Шрифт 
як мистецтво. Про 
користь та 
необхідність 
вивчення. / Матеріали 
XХІІ  мiжнародної 
науково-методичної 
конференцiї 
"Управлiння якістю 
підготовки фахiвцiв" 
Ч. 2, Одеса: ОДАБА, 
2017. - С. 177.
3. Перпери А.А., 
Викторов А.В. 
Обучение с помощью 
таблиц 
классификации 
позиционных задач. 
Матеріали XХІІ 
мiжнародної науково-
методичної 
конференцiї 
"Управлiння якістю 
підготовки фахiвцiв" 



Частина 2, Одеса: 
ОДАБА, 2017. - С.15.
4. Перпері А.О., 
Вікторов О.В. 
Системний підхід при 
викладанні 
інженерної графіки. 
Матеріали ХХІІІ 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
"Управління якістю 
підготовки фахівців". 
Ч. 1. Одеса: ОДАБА: 
2018. – С. 132 – 133.
5. Перпері А.О., 
Яворська Н.М., 
Вікторов О.В. 
Вдосконалення 
методики викладання 
дисципліни 
"Мистецтво шрифту", 
використовуючи 
мультимедійну 
апаратуру. Матеріали 
ХХІІІ міжнародної 
нау-ково-методичної 
кон-ференції 
"Управління якістю 
підгото-вки фахівців". 
Ч.2. Одеса: ОДАБА, 
2018. – С. 135.
6. А.А. Перпери, Н.М. 
Яворская, А.М. 
Перпери. Научно-
исследовательская 
работа по 
совершенствованию 
преподавания 
расчетно-графической 
работы "Перспектива 
карниза" для 
студентов 
Архитектурно-
художественного 
института. 74 
Науково-технічна 
конференція 
професорсько-
викладацького складу 
академії, 17 – 18 
травня, Одеса: ОДАБА, 
2018. –  С. 265.
7. А.А. Перпери, Н.М. 
Яворская, А.М. 
Перпери Выполнение 
расчетно-графической 
работы "Перспектива 
карниза" студентами 
архитектурно-
художественного 
института, как основа 
для реставрации 
фрагментов 
памятников 
архитектуры г. 
Одессы. 74 Науково-
технічна конференція 
професорсько-
викладацького складу 
академії, 17 – 18 
травня, Одеса: ОДАБА, 
2018. – С. 264.
8. Перпері А.О., 
Бредньова В.П. Про 
удосконалення 
сучасних графічних 
компетенцій студентів 
Архітектурно-
художнього профілю. 
Міжнародна науково-



практична інтернет-
конференція «Людина 
як цілісність: 
філософсько-
методологічні, 
соматичні та 
суспільно-
психологічні аспекти 
здоров’я», 21 червня 
2018 р., м. Одеса, 
Україна.
9. Перпері А.О., 
Яворська Н.М., 
Вікторов О.В. 
Транспорт та 
архітектура міста 
Одеси. Друга науково-
практична 
конференція 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси» 
27-29 вересня 2018 р., 
Одеса, Одеська міська 
рада. ОДАБА. – С.41.
10. Перпері А.О., 
Бредньова В.П. Про 
дослідження якості 
графічної освіти 
студентів 
спеціальності 
«Будівництво та 
архітектура» Друга 
науково-практична 
конференція 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси» 
27-29 вересня 2018 р., 
Одеса, Одеська міська 
рада. ОДАБА. – С.120.
11. Савєльєва О.В, 
Артемьєва І.С., Зайцев 
П.В., Перпері А.О. 
Методика 
комп’ютерного 
проектування 
футбольних бутс у 
системі Crispin 
Shoemaker. III 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція, 
присвячена пам’яті 
професора В. Є. 
Михайленка 
«Прикладна геометрія 
та інформаційні 
технології в 
моделюванні об’єктів, 
явищ і процесів» 17-19 
жовтня 2018 р., 
Миколаїв, МНУ ім. 
Сухомлинського, 
Українська асоціація з 
прикладної геометрії. 
– С. 30-31.
12. А.А. Перпери, Н.М. 
Яворская, А.М. 
Перпери Геометрия в 
архитектуре Антонио 
Гауди. Сучасні 
проблеми та 
перспективні 
напрямки 
інноваційного 
розвитку міста. 
Міжнародна науково-
практична 



конференція 11-12 
квітня 2019 р. Одеса: 
ОДАБА, 2019. – С. 3.
13. Вікторов О.В., 
Перпері А.О. сучасні 
аспекти викладання 
інженерної графіки. 
Матеріали XХІV 
мiжнародної науково-
методичної 
конференцiї 
"Управлiння якістю 
підготовки фахiвцiв" 
Частина 2, Одеса: 
ОДАБА, 2019 - С. 26.
14. Перпері А.О., 
Бредньова В.П. Про 
інноваційні технології 
організації 
навчального процесу 
студентів будівельного 
напряму. Матеріали 
XХІV мiжнародної 
науково-методичної 
конференцiї 
"Управлiння якістю 
підготовки фахiвцiв" 
Частина 1, Одеса: 
ОДАБА, 2019 - С. 178.
15. Перпері А.О., 
Яворська Н.М. 
Побудова розгорток 
поверхонь – як 
необхідна складова 
дисципліни «Нарисна 
геометрія». Матеріали 
XХІV мiжнародної 
науково-методичної 
конференцiї 
"Управлiння якістю 
підготовки фахiвцiв" 
Частина 2, Одеса: 
ОДАБА, 2019 - С. 108.
16. Перпери А.А., 
Яворская Н.М., 
Викторов А.В., 
Перпери А.М. 
Развертки 
поверхностей и их 
применение в 
современном 
проектировании. Тези 
доповідей 75-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії. 16-17 травня 
2019 року. Одеса, 
2019. – С.241.
17. Перпери А.А., 
Яворская Н.М., 
Викторов А.В., 
Перпери А.М. 
Искусство шрифта и 
начертательная 
геометрия как базовая 
составляющая в 
графическом дизайне. 
Тези доповідей 75-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії. 16-17 травня 
2019 року. Одеса, 
2019. – С.242.
18. Перпери А.А., 
Яворская Н.М., 
Яворский П.В., 
Бабушок Д.В. 



Обучение построению 
перспективы 
архитектурных 
фрагментов на 
существующих 
памятниках 
архитектуры города 
Одессы. Матеріали 
XХV мiжнародної 
науково-методичної 
конференцiї 
"Управлiння якістю 
підготовки фахiвцiв" 
Частина  2, Одеса: 
ОДАБА, 2020 - С. 108.  
19. А.О. Перпері, О.В. 
Вікторов  Дистанційне 
навчання інженерної 
графіки. Матеріали 
XХV мiжнародної 
науково-методичної 
конференцiї 
"Управлiння якістю 
підготовки фахiвцiв" 
Частина 2, Одеса, 
ОДАБА, 2020. - С.199.
20. Перпері А.О., 
Яворська Н.М., 
Яворський П.В., 
Бабушок Д.В. 
Розвиток шрифтової 
культури серед 
студентської молоді 
творчих 
спецільностей. 
Матеріали XХV 
мiжнародної науково-
методичної 
конференцiї 
"Управлiння якістю 
підготовки фахiвцiв" 
Частина 1, Одеса, 
ОДАБА, 2020.  - С.45.
21. Перпері А.О., 
Яворська Н.М., 
Яворський П.В., 
Бабушок Д.В. 
Дослідження 
особливостей 
формоутворення 
цегляних будівель 
памятників 
архітектури міста 
Одеси. 76 науково-
технічна конференція 
професорсько-
викладацького  складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2020. – С. 225.
22. Перпері А.О., 
Перпері А.М. 
Технологія 
комп’ютерного 
моделювання в 
машинобудуванні. 76 
науково-технічна 
конференція 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2020. – С. 
224.
23. Перпері А.О., 
Вікторов О.В. 
Інженерна графіка в 
таблицях і їх 
використання в 
навчанні. Матеріали 
XХVІ мiжнародної 
науково-методичної 
конференцiї 



"Управлiння якістю 
підготовки фахiвцiв" 
Частина 2, Одеса, 
ОДАБА, 2021. - С.60-
62.
24. Перпері А.О., 
Бредньова В.П. 
Узагальнення досвіду 
впровадження 
методології онлайн-
освіти при викладанні 
графічних дисциплін. 
Матеріали XХVІ 
мiжнародної науково-
методичної 
конференцiї 
"Управлiння якістю 
підготовки фахiвцiв" 
Частина 2, Одеса, 
ОДАБА, 2021.  - С. 63.
25. Перпері А.О., 
Яворська Н.М., 
Яворський П.В. 
Інженерна і 
комп'ютерна графіка 
– сучасна складова 
архітектурної освіти. 
Матеріали XХVІ 
мiжнародної науково-
методичної 
конференцiї 
"Управлiння якістю 
підготовки фахiвцiв" 
Частина 2, Одеса, 
ОДАБА, 2021.  - С. 163-
164.
26. Перпері А.О., 
Яворська Н.М., 
Яворський П.В. 
Розгортка в 
прикладному 
мистецтві. Тези 
доповідей 77-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2021. – С. 160.
27. Перпері А.О., 
Яворська Н.М., 
Яворський П.В. 
Застосування 
геогмтрії в екстер’єрі 
будівельта споруд 
пристосувань 
функціонального 
призначення 
призначення Тези 
доповідей 77-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії. Одеса: 
ОДАБА, 2021. – С. 159.
Пункт 14:
1) Керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
на І етапі олімпіади з 
нарисної геометрії :
  - 2017-2018 н.р., 
Наказ №251/од від 
27.11.2017
гр. А-118, Курбатова 
К.С. (лекції) – ІІІ 
місце,
- 2018-2019 н.р., Наказ 
№225/од від 
30.11.2018



гр. А-123, Пащенко 
М.В. (практика) – І 
місце,
гр. А-125, Леоненко 
М.І. (лекції) – ІІ місце,
гр. А-126, Цвєткова 
А.В. (лекції, практика) 
– ІІІ місце,
2) Робота у складі 
організаційного 
комітету І етапу 
відкритої міської 
олімпіади з нарисної 
геометрії у 2016-2017 
н.р. – Наказ № 730/вк 
від 24.11.2016
Робота у складі 
організаційного 
комітету І етапу 
олімпіади з нарисної 
геометрії серед 
навчальних закладів 
м. Одеси у 2017-2018 
н.р. – Наказ № 747/ВК 
від 27.11.2017
Робота у складі 
організаційного 
комітету І етапу 
олімпіади з нарисної 
геометрії серед 
навчальних закладів 
м. Одеси у 2018-2019 
н.р. – Наказ № 777/ВК 
від 04.12.2018
Робота у складі 
організаційного 
комітету І етапу 
олімпіади з нарисної 
геометрії серед 
навчальних закладів 
м. Одеси у 2019-2020 
н.р. – Наказ № 
795/ВК від 06.12.2019
3) Робота у складі журі 
І етапу Міжнародного 
студентського 
конкурсу зі шрифту та 
калфграфії Pangram 
2020-2021 – наказ  
№63/од  від 
07.04.2021
4) Підготовка та 
проведення І туру 
Vміжнародного 
студентського 
конкурсу зі шрифту та 
каліграфії Pangram 
2020-2021 – наказ 
№196/вк від 
05.04.2021
Пункт 20:
З 01.07.1999 по 
16.12.2005 - Інженер-
метролог відкритого 
акціонерного 
товариства Одеського 
заводу прецизійних 
верстатів «Мікрон», 
наказ 
№ 212-к від 01.07.1999 
р.
4. Посилання на 
профілі:
4.1. профіль 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=yLMRTfM
AAAAJ



91620 Місько Євген 
Михайлович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
магістра, 

Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Донецька 
академія 

автомобільного 
транспорту", 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
090258 

Автомобілі та 
автомобільне 
господарство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059352, 
виданий 

09.02.2021

5 Електрообладн
ання 
будівельних 
машин і 
автомобілів

1.к.т.н., 05.22.02 
«Автомобілі та 
трактори», тема 
дисертації 
«Поліпшення 
показників 
поворотності та 
стійкості руху міського 
зчленованого автобуса 
особливо великого 
класу» (ДК № 
059352);
2. підвищення 
кваліфікації 2021р.: 
захист кандидатської 
дисертації, диплом 
кандидата наук 
виданий  
Національним 
транспортним 
університетом 
09.02.2021р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,4,11,12,20;
Пункт 1:
1. Ідентифікація 
параметра 
демпфірування 
пневмодпідвіски 
міського автобуса / 
Мисько Є.М. // Вісник 
ХНАДУ. — Харків, 
2016.
2. Ідентифікація 
парметра жорсткості 
підвіски колісного 
транспортного засобу 
/ Сахно В.П., Місько Є. 
М. // Наукові нотатки 
№55. – Луцьк, 2016. – 
С. 355-359.
3. Експерементальне 
Визначення 
заложнестоей сил 
відведення 
дволанкового 
автопоїзда / 
Бондаренко А. Є., 
Вербицький В. Г., 
Хребет В. Г., Місько Є. 
М. // Науковий 
журнал ”Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті”. – Луцьк, 
2018. – С. 34-37.
4. Сахно В.П. До 
порівняльної оцінки 
транспортних засобів 
для міськи перевезень 
пасажирів в системі 
BRT /В.П.Сахно, 
В.М.Поляков, 
Є.М.Місько, 
Омельницький О.Є. 
//Автошляховик 
України. – 2019, №6, 
С.7-11
5. Сахно В.П. До 
аналізу конструкцій 
транспортних засобів 
для міських 
перевезень пасажирів 
/В.П.Сахно, 
В.В.Біліченко, 



В.М.Поляков, 
В.М.Босенко, 
Є.М.Місько//Вісник 
машинобудування та 
транспорту: науковий 
журнал /Міністерство 
освіти і науки України, 
Вінницький 
національний 
технічний університет 
– Вінниця: ВНТУ, № 
2(10), 2019. – С.108-
119.
6. Сахно В.П. До 
порівняльної оцінки 
триланкових 
пасажирських 
автопоїздів за 
стійкістю руху 
/В.П.Сахно, 
І.С.Мурований, 
В.М.Поляков, 
Є.М.Місько //Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. Науковий 
журнал. – Луцький 
НТУ, 2019. - №2(13). – 
С.146-155.
Пункт4:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
курсових робіт з 
дисципліни 
«Будівельна техніка 6 
(Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка)» 
для студентів усіх 
форм навчання, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» - 
С. 49
2. Методичні вказівки 
з навчальної 
дисципліни 
«Електрообладнання 
будівельних машин та 
автомобілів» до 
виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» - 
С. 13.
3. Методичні вказівки 
з навчальної 
дисципліни 
«Технологічне 
обладнання 
підприємств 
технічного сервісу» до 



виконання 
контрольної роботи 
для студентів, що 
навчаються, за 
освітньою програмою 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
«Механічна 
Інженерія» 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування», за 
спеціалізацією 
«Технічне 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» - 
С. 14.
Пункт11:
В період 3 2017 по 
2019 роки здійснював 
наукову консультацію 
в ТОВ «БК «Ескадор».
Пункт12:
1. Місько Є.М. 
Визначення 
коефіцієнта бічному 
відведенню колеса як 
функції вертикального 
навантаження / Друга 
всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«;Автобусобудування 
та пасажирські 
первезення» – Львів.: 
ЛПІ, 2016. С. 59-61;
2. Місько Є.М. Про 
можливість 
використання 
сучасних сенсорів 
MEMS як основи для 
інерційно-
навігаційної системи / 
LXXII наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
аспірантів, студентів 
та співробітників 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету. – К.: 
НТУ. 2016. С. 43;
3. Бондаренко А. Є. 
Аналіз розподілу 
тягових зусиль на осях 
на властивість 
поворотності 
дволанкового 
автопоїзда для 
стаціонарних кругових 
режимів / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // Проблеми 
розвитку транспорту і 
логістики: Збірник 
наукових праць за 
матеріалами VII-ї 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
Сєвєродонецьк-Одеса, 
26-28 квітня 2017 р. – 
Сєвєродонецьк: вид-
во Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля, 



2017. - С. 175-176
4. Бондаренко А. Є. 
Аналіз поворотності 
дволанкового 
автопоїзда в 
залежності від 
розподілу тягових 
зусиль на осях / А. Є. 
Бондаренко, Є. М. 
Місько // 
Автобусобудування та 
пасажирські 
перевезення в Україні: 
матеріали Третьої 
всеукраїнської 
міжнародної 
конференції / 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка». - Львів, 
2018. - С. 81-84
5. Вербицький В. Г. 
Біфуркаційний підхід 
до аналізу 
дивергентної втрати 
стійкості нелінійної 
моделі колісного 
екіпажа за наявності 
постійного силового 
збурення / В. Г. 
Вербицький, В. Г. 
Хребет, Є. М.Місько. 
Матеріали VІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Науково-прикладні 
аспекти
автомобільної і 
транспортно-
дорожньої галузей», 
26.05 – 27.05 2020 
року: збірник 
наукових праць, 
Луцьк,2020. – С. 16-18.
Пункт20:
17.07.07.-06.11.08. – 
ТОВ «Комбинат 
Каргилл», оператор 
станції відбору проб;
11.11.08.- 04.11.11. – 
ККП ДГС 
«Донэлектроавтотранс
», слюсар 4р;
07.11.11.-13.08.12. – 
ТОВ «АІС Автодом 
Донецьк», слюсар з 
ремонту автомобілів;
23.08.12. -13.08.13. – 
ККП ДГС 
«Донэлектроавтотранс
», слюсар 4р.
4. Посилання на  
публікації:
4.1.Бібліотека 
ім.В.І.Вернадського:
1. Ідентифікація 
параметра жорсткості 
підвіски колісного 
транспортного засобу 
/ В. П. Сахно, Є. М. 
Місько // Наукові 
нотатки. - 2016. - Вип. 
55. - С. 355-359. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nn_2016_55_70
2. Експериментальне 
визначення 
залежностей сил 
відведення 



дволанкового 
автопоїзда / А. Є. 
Бондаренко, В. Г. 
Вербицький, Є. М. 
Місько, В. Г. Хребет // 
Сучасні технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. - 2018. - № 
2. - С. 34-37. - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ctmbt_2018_2_8
3. До порівняльної 
оцінки транспортних 
засобів для 
пасажирських 
перевезень у системі 
BRT / В. П. Сахно, В. 
М. Поляков, Є. М. 
Місько, О. Є. 
Омельницький // 
Автошляховик 
України. - 2019. - № 4. 
- С. 17-21. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/au_2019_4_4
4.До аналізу 
конструкцій колісних 
транспортних засобів 
для міських 
перевезень пасажирів 
/ В. П. Сахно, В. В. 
Біліченко, В. М. 
Поляков, В. М. 
Босенко, Є. М. Місько 
// Вісник 
машинобудування та 
транспорту. - 2019. - 
№ 2. - С. 108-119. -  
http://nbuv.gov.ua/UJ
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН16. Вибирати, 
аналізувати і 
розробляти 
структурні і 
кінематичні схеми 

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування



механізмів машин 
із визначенням 
параметрів руху

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи охорони праці           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Деталі машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Теорія механізмів і 
машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Теоретична механіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

ПРН17. Нормувати 
точність, 
здійснювати точні 
розрахунки та 
вимірювати 
геометричні 
параметри 
деталей, з’єднань, 
складальних 
одиниць машин

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Деталі машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

ПРН18. 
Класифікувати 
будівельні машини 
за призначенням, 
аналізувати 
загальні схеми 
будови машин, їх 
робочі процеси і 
технологічні 
можливості

Основи охорони праці           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування



Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

ПРН19. Виконувати 
проектно-
конструкторські 
та розрахункові 
роботи при 
створенні вузлів, 
механізмів та 
агрегатів 
будівельних машин

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи охорони праці           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Деталі машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

ПРН20. Описувати 
призначення, 
аналізувати 
конструктивні 
рішення, 
принципові і 
компонувальні 
схеми, описувати 
принцип роботи та 
робочі процеси, 
розташування і 
взаємодію деталей 
агрегатів, 
механізмів і систем 
автомобілів.

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

ПРН21. 
Застосовувати на 
практиці 
теоретичні знання 
по ефективному 
використанню 
двигунів 
внутрішнього 
згорання і 
підвищенню їх 
технічного рівня в 
залежності від 
умов експлуатації

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування



транспортна техніка

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

ПРН24. 
Проектувати 
раціональні 
технологічні 
процеси 
діагностування, 
технічного 
обслуговування та 
ремонту 
будівельних машин 
і автомобілів.

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія технічного 
сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Надійність машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

ПРН23. Знати 
призначення, 
конструкцію, 
принцип дії,  
прийоми 
діагностування, 
технічного 
обслуговування та 
ремонту елементів 
електронного та 
електричного 
обладнання 
будівельних машин 
та автомобілів

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Надійність машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Електрообладнання 
будівельних машин і 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія технічного Лекційні заняття, практичні Іспит, усне опитування, 



сервісу заняття, самонавчання тестування

ПРН15. Оцінювати 
і прогнозувати 
технологічні та 
експлуатаційні 
властивості 
матеріалів, 
правильно вибрати 
конкретний 
матеріал для 
деталей, що 
працюють в 
заданих умовах 
експлуатації, мати 
уявлення про 
загальні підходи 
створення і 
отримання нових 
матеріалів і 
покриттів із 
заданими 
властивостями.

Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи конструкції 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи охорони праці           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Деталі машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Надійність машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія технічного 
сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування



підприємств з 
технічного сервісу

ПРН25. Розробляти 
технологічні 
процеси 
відновлення 
типових деталей 
будівельних машин 
і автомобілів.

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

ПРН26. Вибирати 
технологічне 
устаткування та 
оснащення для 
виконання 
технічного сервісу 
будівельних машин 
і автомобілів

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія технічного 
сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Надійність машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

ПРН27. 
Виконувати 
технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу 
будівельних машин 
і автомобілів з 
метою 
проектування нової 
або реконструкції, 
реінжинірингу чи 
розширення 
існуючої виробничо-
технічної бази 
технічної служби

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія технічного 
сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Надійність машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

ПРН28. 
Прогнозувати 
небезпечні та 
шкідливі фактори, 
які виникають під 
час виконання 
робіт з технічного 
обслуговування та 
ремонту 
будівельних машин 
та автомобілів, 
розробляти 
профілактичні 
заходи з техніки 

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування



безпеки, охорони 
праці, охорони 
навколишнього 
середовища та 
пожежної безпеки

підприємств з 
технічного сервісу

Технологія технічного 
сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Надійність машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи конструкції 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

ПРН22. 
Розраховувати та 
аналізувати вплив 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів на 
ефективність 
їхнього 
використання та 
безпеку дорожнього 
руху.

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

ПРН14. Розробляти 
деталі та вузли 
машин із 
застосуванням 
систем 
автоматизованого 
проектування.

Деталі машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Інформатика Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

ПРН11. Вільно 
спілкуватися з 
інженерним 
співтовариством 
усно і письмово  
державною та 
іноземною мовам.

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Філософія Лекція з елементами бесіди, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Історія України та 
української культури

Лекція з елементами бесіди, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Бесіди, усні та письмові 
завдання, аудіювання

Оцінювання викладачем 
усної частини завдання, 
модульний контроль, 
підсумковий контроль 



(іспит)

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Бесіди, усні та письмові 
завдання, аудіювання

Оцінювання викладачем 
усної частини завдання, 
модульний контроль, 
підсумковий контроль

ПРН12. 
Застосовувати 
засоби технічного 
контролю для 
оцінювання 
параметрів 
об'єктів і процесів у 
галузевому 
машинобудуванні.

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Деталі машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

ПРН1. Знання і 
розуміння засад 
технологічних, 
фундаментальних 
та інженерних 
наук, що лежать в 
основі галузевого 
машинобудування 
відповідної галузі.

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи теплотехніки Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Гідравліка Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Електрообладнання 
будівельних машин і 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Деталі машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія механізмів і 
машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Опір матеріалів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теоретична механіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування



Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Інженерна графіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Нарисна геометрія Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Інформатика Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Фізика Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Хімія Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вища математика Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вступ в спеціальність Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Основи конструкції 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Основи охорони праці           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування



Технологія технічного 
сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Надійність машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

ПРН2. Знання та 
розуміння механіки 
і машинобудування 
та перспектив 
їхнього  розвитку.

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія технічного 
сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Надійність машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи охорони праці           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи теплотехніки Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Гідравліка Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 

Іспит, усне опитування, 
тестування



самонавчання

Електрообладнання 
будівельних машин і 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи конструкції 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Деталі машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія механізмів і 
машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Опір матеріалів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теоретична механіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Інженерна графіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Нарисна геометрія Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Інформатика Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Фізика Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Хімія Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вища математика Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вступ в спеціальність Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

ПРН3. Знати і 
розуміти системи 
автоматичного 
керування 
об'єктами та 
процесами 
галузевого 
машинобудування, 

Електрообладнання 
будівельних машин і 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування



мати навички їх 
практичного 
використання.

Основи охорони праці           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

ПРН4. Здійснювати 
інженерні 
розрахунки для 
вирішення складних 
задач і практичних 
проблем у 
галузевому 
машинобудуванні

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи охорони праці           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи теплотехніки Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Гідравліка Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Електрообладнання 
будівельних машин і 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Деталі машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія механізмів і 
машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Опір матеріалів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування



Теоретична механіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Основи конструкції 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Надійність машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія технічного 
сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

ПРН5. Аналізувати 
інженерні об’єкти, 
процеси та 
методи.

Деталі машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія механізмів і 
машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Опір матеріалів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теоретична механіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування



матеріалознавство

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Інженерна графіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Нарисна геометрія Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Інформатика Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Фізика Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Хімія Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вища математика Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вступ в спеціальність Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Електрообладнання 
будівельних машин і 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи теплотехніки Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія технічного 
сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Надійність машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування



Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи конструкції 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи охорони праці           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Гідравліка Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

ПРН13. Розуміти 
структури і 
служби 
підприємств 
галузевого 
машинобудування.

Вступ в спеціальність Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія технічного 
сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Надійність машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

ПРН7. Готувати 
виробництво та 
експлуатувати 
вироби, 
застосовуючи 
автоматичні 
системи 
підтримування 

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт



життєвого циклу. Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія технічного 
сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Надійність машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи конструкції 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи охорони праці           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

ПРН8. Розуміти 
відповідні методи 
та мати навички 
конструювання 
типових вузлів та 
механізмів 
відповідно до 
поставленого 
завдання.

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи охорони праці           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи теплотехніки Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування



Гідравліка Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Електрообладнання 
будівельних машин і 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Деталі машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія механізмів і 
машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Опір матеріалів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теоретична механіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Інженерна графіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

ПРН9. Обирати і 
застосовувати 
потрібне 
обладнання, 
інструменти та 
методи. 

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія механізмів і 
машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Опір матеріалів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теоретична механіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Інженерна графіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Нарисна геометрія Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування



Інформатика Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Деталі машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Гідравліка Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія технічного 
сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Надійність машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи конструкції 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи охорони праці           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи теплотехніки Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування



Електрообладнання 
будівельних машин і 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

ПРН10. Розуміти 
проблеми охорони 
праці та правові 
аспекти інженерної 
діяльності у 
галузевому 
машинобудуванні, 
навички 
прогнозування 
соціальних й 
екологічних 
наслідків реалізації 
технічних завдань.

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Технологія технічного 
сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Надійність машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи конструкції 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи охорони праці           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Вступ в спеціальність Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

ПРН6. 
Відшуковувати 
потрібну наукову і 
технічну 
інформацію в 
доступних 
джерелах, зокрема, 
іноземною мовою, 
аналізувати і 

Надійність машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія 
експлуатаційних 
властивостей 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи конструкції Лекційні заняття, практичні Іспит, усне опитування, 



оцінювати її. автомобілів заняття, самонавчання тестування

Двигуни внутрішнього 
згорання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та 
транспортна техніка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
земляних робіт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дорожні машини Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
будівельної техніки

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи охорони праці           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Технологія технічного 
сервісу

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи теплотехніки Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Електрообладнання 
будівельних машин і 
автомобілів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Деталі машин Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія механізмів і 
машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Опір матеріалів Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теоретична механіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та 
матеріалознавство

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Гідравліка Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування



технічного сервісу

Технологічні процеси 
станцій технічного 
обслуговування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Технологія ремонту 
агрегатів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Практична підготовка Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Відновлення деталей Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проект, усне 
опитування, тестування

Інженерна графіка Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Нарисна геометрія Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Інформатика Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Фізика Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Хімія Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вища математика Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вступ в спеціальність Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Філософія Лекція з елементами бесіди, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Історія України та 
української культури

Лекція з елементами бесіди, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

 


