
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Одеська державна академія будівництва та 
архітектури

Освітня програма 48579 Транспортні технології на автомобільному 
транспорті

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 275 Транспортні технології

 
 

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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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 48579

Назва ОП Транспортні технології на автомобільному транспорті

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 275 Транспортні технології

Спеціалізація (за наявності) 275.03 на автомобільному транспорті

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 ; хімії та екології; фізики; вищої 
математики; філософії, політології, психології та права

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 транспортних технологій

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 275877

ПІБ гаранта ОП Волобуєва Тетяна Вячеславівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Volobuieva_garant@ogasa.org.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-221-13-08

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розроблено робочою групою 
(Волобуєва Тетяна Вячеславівна (голова групи, кандидат техніч. наук, доцент, доцент кафедри машинобудування), 
Бондаренко Андрій Єгорович (член групи, кандидат техніч. наук, доцент, завідувач кафедри машинобудування), 
Сирота В'ячеслав Михайлович (член групи, кандидат техніч. наук, доцент, доцент кафедри машинобудування) 
Одеської державної академії будівництва та архітектури (далі  ОДАБА) та введено в дію з 01 вересня 2020 року.
Розроблення та впровадження ОП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» є логічним 
результатом міжпредметних зв'язків галузі знань «Транспорт» та «Галузеве машинобудування», а також  їх 
взаємодія, розвиток техніки та удосконалення технологічних процесів.
Основним завданням ОП  є підготовка фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати 
практичні проблеми у галузі транспорту з організації перевезень і управління на транспорті (автомобільний 
транспорт) на базі сучасних стандартів освіти, а також в застосуванні принципів та методів управління 
транспортними системами та технологіями.
Згідно СВО України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 27 «Транспорт», за спеціальністю 275, який 
затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2018 р. № 1171 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/275-transportni-tekhnologii-za-
vidami-bakalavr.pdf зміст ОП орієнтований на набуття тих компетентностей, які наведено в СВО та є основою 
кваліфікацій з видів інженерної та наукової діяльності (за Класифікатором ДК 003:2010) 
https://zakon.rada.gov.ua/go/va327609-10 Підготовка фахівців здійснюється на кафедрі «машинобудування». 
Викладання та навчання здійснюється за допомогою таких форм підготовки як: лекції, практичні та лабораторні 
роботи, проходження практики на підприємствах (ТОВ «КОМПАНІЯ СКАЙ СЕРВІС»; ТОВ «А-Лідер»; ТОВ 
«Будівельна компанія «Ескадор» та інші) з залученням фахівців підприємства, самостійна робота з використанням 
підручників, конспектів та консультації, проходження практики на виробничих підприємствах, підготовка 
бакалаврської атестаційної роботи. Програма враховує галузеві і регіональні особливості розвитку транспортних 
технологій та базується на сучасних інформаційних і комунікаційних технологіях.
Загальний обсяг складає – 240 кредитів ЄКТС. Обов’язкові компоненти ОП (цикл загальної підготовки – 17 
кредитів; цикл професійної –163 кредити, вибіркові компоненти ОП – 60 кредитів. Структура навчального плану 
(НП) ОП ступеня першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ВО) відповідає ОП підготовки. Відповідно 
навчальний план складено з рекомендації листа МОНУ від МОН 1/9- 126 від 13.03.15. і затверджено відповідним 
чином ректором ОДАБА
 
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 ОД

1 курс 2021 - 2022 9 9 0

2 курс 2020 - 2021 4 4 0

3 курс 2019 - 2020 0 0 0

4 курс 2018 - 2019 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 48579 Транспортні технології на автомобільному транспорті
46998 Траспортні технології (на автомобільному транспорті)

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) програми відсутні
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рівень

 
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_TT__2021.pdf gLYXjUYJo1Pj5DuvbFntEXnMQ/CE/hHmzuSFDIENJ1o
=

Навчальний план за ОП NP-TT-B_2021.pdf mKyuEkPYUfcv/OEodOC7uyyy2Ec3uT6mg0HaN05c/2w
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Tovaristvo_z_obmezhenoyu_vidpovi
dalnistyu_Kompaniya_Skay_Servis.

pdf

2josKjfKtA6LHG3jQJQ0g5UgPB11Thr//lkwgOmSLSM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

FSP_Odeska_direktsiya_AT_Ukrzali
znitsya.pdf

9GJTMGoH3KwFjQ22uiaGmiLVZEgt9IODr5/XRCuls0g
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Tovaristvo_z_obmezhenoyu_vidpovi
dalnistyu_A-Lider.pdf

2zhhCp7VtgaePdImDQZG7F0Y9Aj4q1IQVRv20aTXVXs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Vseukrainske_metodichne_obiednan
nya_vikladachiv_Transportnih_tehn

ologiy.pdf

n0ibSYIBDsem+iXiSGO5gKwGJLt2WAwfjAO2rTbtXhM=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою ОП є надання освіти в галузі знань 27 «Транспорт» з широким доступом до працевлаштування. Здобувачі 
будуть набувати теоретичних та практичних знань, відповідно компетентностей та розвивати вміння та навички, які 
необхідні в практичній діяльності з організації перевезень і управління на автотранспорті  на базі сучасних 
стандартів освіти, а також в застосуванні принципів та методів управління транспортними системами та 
інформаційними технологіями. 
Унікальність ОП полягає у підготовці фахівців, які здатні самостійно приймати обґрунтовані рішення в різних 
сферах пов'язаних із наданням транспортних послуг з урахуванням географічного положення Одеського регіону, 
який використовує різні види транспорту: автомобільний (проходження міжнародних транспортних коридорів); 
водний (вихід до морського басейну); авіаційний (поєднання Півдня країни з країнами світу); залізничний (його 
приморського і прикордонного положення). Особливості ОП: вивчення роботи автотранспорту та її організація в 
умовах реалізації технологічних процесів з перевезення вантажів та пасажирів, згідно Стратегії 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/
удосконалення роботи автотранспорту при обслуговувані будівельних об'єктів; співпраця стейкхолдерів при 
підготовці фахівців. Обов'язкову складову навчання за ОП сформовано відповідно СВО України за спеціальністю 
275.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО
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Ціль та результати ОП цілком відповідають стратегічній меті розвитку ОДАБА - формування європейської за рівнем, 
стилем, якістю освіти ЗВО, 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 і удосконалення 
транспортних технологій які б задовольнили умовам якісного та безпечного життя людини. 
У перспективі формування академічного середовища сприятливого для розвитку професійних навичок та 
компетентностей здобувачів у тісному співробітництві з роботодавцями. Саме такий підхід є безпосереднім 
втіленням місії і повністю відповідає «Стратегії ОДАБА» https://odaba.edu.ua/upload/files/STRATEGIYA.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.
Місія та цілі освітньої діяльності https://odaba.edu.ua/upload/files/Misiya_ta_tsili_osvitnoi_diyalnosti.pdf

 

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 за ОП базуються на положеннях з урахуванням СВО України: перший 
(бакалаврський) рівень, галузь знань 27 «Транспорт», спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)» (який 
затверджено і введено в дію наказом МОН України від № 1171 від 29.10.2018: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/275-transportni-tekhnologii-za-
vidami-bakalavr.pdf. Інтереси здобувачів були враховані наступним чином: 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, тому в майбутньому їхні інтереси обов’язково будуть враховуватись під час формулювання цілей та 
програмних результатів навчання ОП.

- роботодавці

До формулювання цілей та визначення програмних результатах навчання (ПРН) ОП були залучені представники  
підприємств та організацій, серед яких конкретні пропозиції надали фахівці та керівники підприємств: ТОВ 
«Будівельна компанія «Ескадор», ТОВ «КОМПАНІЯ СКАЙ СЕРВІС», служба спецтранспорту (ССТ); АТ 
«Укрзалізниця», філія «ЦБМЕС», ФСП «Одеська дирекція», сектор механізації; ТОВ «А-Лідер» та ін. Результати 
обговорення містяться у протоколах методичних семінарів № 2 від 17.03.2020 р., № 1 від 03.09.2021 р 
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 пропозиції 
роботодавців знайшли у ПРН, а саме  внесені  в ОП фахові компетентності ФК17-ФК18, що дозволило сформувати 
ПРН-27 та ПРН -28.

- академічна спільнота

на формування цілей та ПРН ОП впливає досвід гаранта, членів проектної групи, провідних викладачів,  зі сторони 
академічної спільноти, (протокол методичного семінару №1 від 03.09.2019 р.), було запропоновано ввести в 
навчальний план фахові дисципліни «Логістичний менеджмент», «Спеціалізований рухомий склад», 
«Ліцензування та сертифікація на автотранспорті», тощо та збільшити вибіркову частину освітніх компонент: ВК8-
ВК17, що і було враховано при формулюванні цілей та визначення ПРН ОП. ОП наведено на сайті ОДАБА: 
https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/opp-transport-tech  

- інші стейкхолдери

Під час роботи над ОП було отримано відгуки та рекомендаії, в яких містились корисні пропозиції, зауваження, 
побажання. Деякі вже впровадженні у ОП, деякі ще потребують обговорення та опрацювання. Також при 
спілкуванні було запропоновано впровадження змішаної освіти, над чим саме зараз працює кафедра

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

На ринку праці, зокрема Південного регіону, існує необхідність у досвідчених фахівцях з організації перевезень, 
оскільки є потреба у розвиненій транспортній системі, особливо при інтеграції України в європейську економіку, 
тому цілі та ПРН цілком відбивають тенденції розвитку спеціальності транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) та ринку праці. В рамках ОП випускники можуть працювати на підприємствах і установах транспортної 
галузі та займати посади: 3111 Технік-технолог 3119 Диспетчер автомобільного транспорту 3119 Диспетчер служби 
перевезень 3119 Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань 3119 Технік з 
планування 3119 Технік із стандартизації 3119 Технолог 3119 Хронометражист 3139 Фахівець з автотехнічної 
експертизи 3144 Диспетчер-інспектор 3145 Технік-інспектор з контролю за використанням палива 3152 Інженер з 
безпеки руху 3152 Інженер-інспектор 3152 Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних 
питань 3152 Інспектор з охорони праці 3152 Ревізор автомобільного транспорту 3152 Ревізор з безпеки руху 3152 
Технік-інспектор 3340 Педагог професійного навчання 3422 Агент із замовлень населення на перевезення 3422 
Адміністратор пасажирської служби 3422 Експедитор транспортний 3439 Інженер-інспектор 3439 Інспектор-
ревізор 3439 Інструктор.
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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-
roky.pdf  передбачає підвищення якості життя в регіоні. При формулюванні цілей та ПРН ОП було враховано 
галузевий та регіональний контекст: через Одеську область, в якій саме знаходиться ЗВО, проходять автомобільні 
дороги державного значення: «Київ-Одеса», «Одеса-Рені», «Одеса-Кучургани», «Одеса – Чорноморськ», Варшава — 
Одеса та ін., що зумовлює необхідність у підготовці компетентних фахівців у сфері використання, розвитку 
транспортних систем, організації перевезень, обслуговувані будівельних об'єктів. Оскільки в Одесі знаходиться 
багато об'єктів будівництва, то викладачами кафедри подано наукову тему:  Удосконалення методології викладання 
спеціальних дисциплін за ОП, де очікувані результати: практичні рекомендацій удосконалення методології 
викладання дисциплін: «Вантажні перевезення», «Міжнародні перевезення», «Спеціалізований рухомий склад», 
«Вантажознавство», «Логістика» тощо, для впровадження у навчальний процес та враховує особливості 
експлуатації вантажного автотранспорту для будівельних об'єктів в Одеській області з метою оптимізації 
маршрутної мережі. За своїм професійним призначенням випускник з ОП може здійснювати професійну діяльність 
в різних типах державних та приватних підприємствах, ЗВО, тому кваліфікація випускників відповідає потребам 
підприємств регіону: ТОВ «А-Лідер», ТОВ «КОМПАНІЯ СКАЙ СЕРВІС», ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор» та ін.

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

ППри формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП враховано досвід вітчизняних ОП першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»: 
Національного транспортного університету (м. Київ), Харківського національного автомобільно-дорожнього 
університету (м. Харків). Державного університету «Житомирська політехніка» (м. Житомир), Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків). Під час формулювання цілей та 
програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних іноземних програм у сфері транспортних 
систем Міжнародного університету логістики та транспорту у Вроцлаві, Польща.
Досвід аналогічних вітчизняних програм було обговорено на засіданні кафедри (протокол № 1 від 31.08.2019 р.) та 
відображено в змісті обов'язкових дисциплін, а також під час проведення практичних занять з використанням 
активних форм та методів (для розвитку у здобувачів вміння оформляти необхідну транспортну документацію, 
демонструвати глибоку обізнаність щодо теоретичних і практичних основ логістичного менеджменту; знання 
основних вимоги сертифікації та ліцензування на автомобільному транспорті та ін., все це дозволяє отримати ПРН-
27 та ПРН-28 даної ОП).

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

СВО зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти затверджено 29.10.2018 р. наказом № 1171 https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/275-transportni-tekhnologii-za-vidami-bakalavr.pdf
 визначає 26 програмних результатів навчання, які забезпечуються формуванням однієї інтегральної, 13 загальних 
та 16 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, проєктною 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), залік, 
екзамен, звіт з практики, кваліфікаційна робота бакалавра). Поглибленню теоретичних знань та формуванню 
практичних навичок сприяє практика тривалістю 6 тижнів (9 кредитів ЄКТС). Закріплення знань та набуття 
практичних навичок відбувається під час виконання індивідуальних навчальних робіт: курсових робіт (6 кредитів 
ЄКТС) та кваліфікаційної роботи бакалавра (6 кредитів ЄКТС). Таким чином, зміст ОП «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» повністю забезпечує досягнення результатів навчання, що визначені чинним 
стандартом першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)».

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

Стандарт вищої освіти за цією спеціальністю та рівнем вищої освіти є
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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 має прикладний характер; структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. 
ОП орієнтована на формування у здобувачів компетентностей щодо набуття глибоких знань, умінь та навичок зі 
спеціальності. Обов'язкова компонента складає – 75%. Вибіркова компонента, тобто дисципліни вільного вибору 
студента – 25%. ОП затверджена рішенням Вченої ради ОДАБА (протокол № 8 від 02.06.2020 р). ОП відповідає 
предметній області спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». 
Зміст ОП відповідає об’єкту вивчення (спеціальність 275 Транспортні технології (за видами). Відповідно до ОП 
вивчається теоретичний зміст предметної області, методологічні основи, методи, методики, підходи й 
інструментальні засоби створення і використання транспортних систем та технологій, а саме: робота в системі 
транспортного обслуговування споживачів транспортних послуг (пасажирський та вантажний транспорт); вивчення 
технології перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом в змішаних сполученнях; оцінка 
ефективності  пасажирських і вантажних транспортних систем (ОК12-14, ОК16-20). Тобто згідно науковим 
концепціям,  принципам,  розроблено навчальні дисципліни загальної фахової підготовки: «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)», «Іноземна мова»; цикл професійної підготовки «Вступ до спеціальності», 
«Транспортні системи», «Пасажирські перевезення», «Вантажні перевезення», «Міжнародні перевезення», 
«Основи технічної експлуатації автомобілів», «Спеціалізований рухомий склад», «Логістика», «Ергономіка», 
«Інформаційні системи і технології на транспорті» та складено каталог вибіркових фахових компонент (ВК8-ВК17). 
Освітні компоненти у сукупності надають можливість досягнути заявлених у ОП цілей та ПРН. Зміст навчальних 
дисциплін, тематика курсових та напрямки розробки кваліфікаційних робіт відповідають теоретичному змісту 
предметної області спеціальності та спрямовані на вивчення сучасних технологій, методів, експлуатації рухомого 
складу, розвитку транспортної інфраструктури, сертифікації та стандартизації. Здобувачам ВО пропонуються 
практичні завдання пов’язані з галуззю транспорту, які забезпечують підвищення якості навчання за рахунок 
інтеграції теорії та практики.

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_1.pdf та реалізується через 
складання індивідуального НП студента. Індивідуальна освітня траєкторія в ОП забезпечена у повній мірі, з них – 
25% обсягу освітніх компонент – вибіркові. Для ефективного формування індивідуальної освітньої траєкторії в 
ОДАБА передбачено наступне: самостійне обрання вибіркових компонентів НП; розробка та реалізація 
індивідуального НП за ОП (деканат доводить до відома здобувачів де вони можуть ознайомитись з НП, переліком 
обов'язкових компонент, переліком вибіркових компонент, силабусами обраної ОП та консультують здобувачів з 
усіх питань щодо вибору дисциплін). 
Можливість вибирати теми кваліфікаційних робіт, а також базу практики, із можливим майбутнім місцем 
працевлаштування. За тиждень до початку навчання кожного навчального року здобувачі подають до деканату 
заяви, з дисциплінами які будуть включені до індивідуального НП. Для здобувачів з обмеженими можливостями, за 
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.

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 організацію 
освітнього процесу в ОДАБА» 
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http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf  та «Положення про 
організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_navchalnih_distsiplin.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 порядком та переліком вибіркових компонент на сайті кафедри 
машинобудування https://mashbud.wixsite.com/mysite з силабусами та робочими програмами вибіркових дисциплін 
з ОП;
другий етап: ознайомившись та визначившись з освітньою траєкторією, здобувачі першого року денної форми 
навчання впродовж двох перших тижнів навчання, а здобувачі заочної форми навчання – протягом першого тижня 
першої сесії настановчих занять, самостійно формують перелік вибіркових компонентів ОП для свого 
індивідуального НП шляхом заповнення анкети яка подається до деканату;
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 вибіркової дисципліни не записалась мінімально необхідна 
кількість здобувачів (3 здобувачі), 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. Перелік дисциплін для 
вибору здобувачами ОП  визначається в межах ОП та НП. 
Необхідно зазначити, що на ОП в 2020 році вступило п'ять здобувачів, а в 2021 - дев'ять. Це викликало необхідність 
обмежень при формуванні індивідуальної траєкторії навчання. Тому було проведено семінар для здобувачів на 
якому, колегіально, було визначено вибіркові компоненти, що максимально наближені до побажань та потреб 
студентів. Етапи обрання тематики бакалаврських робіт та вибір підприємства для проходження практики при 
формуванні індивідуальної траєкторії навчання можуть бути здійснені в повному обсязі. Інформацію про 
чисельність здобувачів, які записалися на певну вибіркову дисципліну деканати передають в Центр організації 
освітнього процесу ОДАБА для розрахунку навчального навантаження та складання розкладу.

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 проведення практики студентів ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_praktik_studentiv_ODABA_1.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’язковим компонентом даної ОП та складають 
по 4,5 кредитів або по 135 годин. Згідно НП  практики забезпечені робочою програмою практики та силабусом. 
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 та рецензій 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 https://odaba.edu.ua/upload/files/OK39_silabus_Praktichna_pidgotovka.pdf 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 (англійська), 
Пасажирські перевезення, Вантажні перевезення,  Ергономіка тощо.
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. Формування вище згаданих компетентностей спрямоване на досягнення ПРН1-ПРН10, ПРН13, ПРН14, 
ПРН26.
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 https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/275-transportni-tekhnologii-za-vidami-bakalavr.pdf для спеціальності 275 
Транспортні            технології (за видами), 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 - на виконання та захист 
кваліфікаційної роботи. Вибіркових компонентів 60 кредити ЄКТС 1800 годин, що становить 25 % від загального 
обсягу ОП.
На контактні години повинно відводити 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; - заліків до 4. Разом не 
більше 8 за семестр. Для однієї освітньої компоненти він 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 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» 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, що враховують усі особливості ОП, 
направленої на підготовку бакалаврів з транспортних технологій. «Правилами прийому щодо здобуття ВО в ОДАБА 
у 2020 р.» https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission/admission-rules визначено, що підготовка фахівців 
для першого (бакалаврського) рівня ВО за спеціальністю 275 ОП здійснюється, як за денною так заочною формами 
навчання. Відповідно правил прийому до ОДАБА https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission/admission-
rules та https://odaba.edu.ua/upload/files/Pro_osnovni_polozhennya_PP_2021.pdf для вступу за ОП конкурсний відбір 
здійснюється: на базі повної загальної середньої освіти необхідно обов'язкове ЗНО з математики, української мови 
та літератури, а також за вибором – ЗНО з історії України або географії; на базі ступеня «молодший 
бакалавр/молодший спеціаліст» необхідно обов'язкове ЗНО з української мови та літератури та фахового вступного 
випробування, а також вступного випробування для осіб, які здобули рівень ВО за неспорідненою спеціальністю. 
Вимоги і тестові завдання до складання фахового вступного випробування обговорюються на засіданні кафедри у 
присутності гаранта ОП, за пропозиціями стейкхолдерів і робочої групи (протокол №10 від 29.05.2020р.) 
https://odaba.edu.ua/upload/files/275_bakalavr_programa.pdf, https://odaba.edu.ua/upload/files/bakalavr_kriterii.pdf, 
https://odaba.edu.ua/upload/files/275_bakalavr_programa_spivbesida.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 вступників, що отримали їх в інших ЗВО, регулюється такими документами:
«Правилами прийому до ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_2
021_rotsi_1.pdf   
 «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА»  
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf
«Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf
Для вступників, які попередньо навчалися в інших ЗВО, існує порядок визначення академічної різниці, яка 
встановлюється на підставі поданих документів про виконання ОП, а саме: зарахування кредитів здійснюється у 
відповідності з надбаними компетентностями та кваліфікацій на підставі поданих документів про виконання ОП 
(академічна довідка, виписка із відомостей), вступника шляхом автоматичного трансферу кредитів посередництвом 
використання EGRACONS здійснюється перезарахування. У разі незгоди з рішенням про перезарахування певної 
дисципліни особа має право на атестацію з цієї дисципліни в межах встановленого обсягу академічної різниці. 
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Визнання іноземних дипломів в ОДАБА можливо після процедури нострифікації. Докладна інформація про 
процедуру нострифікації надається http://odaba.edu.ua/foreign-students/for-student/nostrification-of-documents . 
Правила та Положення наведено на сайті ОДАБА https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission/admission-
rules

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

У 2020/2021 н.р. на І семестр на ОП було зараховано 5 здобувачів на базі диплому «молодшого спеціаліста» з інших 
вітчизняних навчальних закладів. Згідно СВО України https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/275-transportni-tekhnologii-za-vidami-bakalavr.pdf, , в якому вказано, що на базі 
ступеня «молодший бакалавр» перезараховується не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої ОП 
підготовки «молодшого спеціаліста» та відповідно «Правил прийому до ОДАБА в 2020 році» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_ODABA_v_2020_rotsi_zi_zminami_ta_dopovnennyami_1.pdf 
на підставі додатку до диплому «молодшого спеціаліста» була визначена академічна різниця для здобувачів, групою 
викладачів випускової кафедри (протокол № 1 від 27.08.2020) та складено індивідуальний навчальний план 
здобувача (на 137 кредитів, оскільки перезараховано було 103 кредити), згідно якого вони будуть навчатись 1 рік 10 
місяців. Індивідуальний навчальний план здобувача складено відповідно «Положення про індивідуальний 
навчальний план студента» https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_ind.navch.plan_studenta.pdf 

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» 
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 науко-методичного забезпечення 
створюється комісія, яка визначає можливість визнання, форми та строки проведення атестації для визнання 
результатів навчання набути 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 перерахування 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 повного 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

ОП, згідно «Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА» 
http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf передбачені наступні 
форми організації навчання: лекція, практичне заняття, лабораторні заняття, консультація, індивідуальні завдання 
з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, графічні, курсові проекти або роботи, кваліфікаційна робота), 
самостійна робота, практична підготовка, інструктаж, екзамен, залік, атестація. Під час лекцій використовується 
нова інформація з 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 освоюють в курсовому проектуванні та при виконанні кваліфікаційної роботи. 
При проходженні практики студенти вирішують та аналізують конкретні виробничі ситуації, та  регламентується 
«Положенням про організацію практик студентів ОДАБА»  
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_praktik_studentiv_ODABA_1.pdf 
Обов'язковою складовою є самостійна робота студентів. Результати докладаються на студентських наукових 
конференціях. 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 
дисципліни https://mashbud.wixsite.com/mysite 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
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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_1.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, надаючи їм гнучкі 
траєкторії 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 оприлюднюються заздалегідь через інтернет ресурси. 
Положення про систему оцінювання знань та вмінь студентів 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_studenti.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_1.pdf шляхом самостійного 
визначення змісту навчальної дисципліни при складанні робочих програм, форми проведення навчальних занять, 
на засіданнях кафедри, методичних семінарах (прот. № 2 від 17.03.2020, за пропозиціями стейкхолдерів були 
внесені зміни до ОП у порівняні з 2019). 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 сайті ОДАБА https://odaba.edu.ua/academy/educational-
activities/opp-transport-tech 
Вибіркові освітні компоненти обираються здобувачем згідно «Положення про організацію вивчення вибіркових 
навчальних дисциплін» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_distsiplin.pdf Навчально-
методичне забезпечення є на сайті кафедри https://mashbud.wixsite.com/mysite . 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/academy/educational-activities/opp-
transport-tech не пізніше як за місяць до початку вступної кампанії 
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 та робочих програмах, а також весь комплекс навчально-методичного забезпечення розміщено на сайті 
кафедри. 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». На сайті ОДАБА розміщується розклад навчальних 
занять, консультацій та екзаменів https://odaba.edu.ua/students/timetable-of-classes; посилання на розклад 
дублюються на сайті кафедри  https://mashbud.wixsite.com/mysite.
 В електронній бібліотеці ОДАБА є електронна база з комплексами навчально-методичного забезпечення 
https://odaba.edu.ua/library . Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності в ОДАБА вільний та 
безоплатний для здобувачів. 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. На ОП двоє здобувачів (Шувалова Д. 
та Корнієнко О.) спільно з викладачами вже прийняли участь в НДР, а саме: доповідь на конференції та участь у 
міжнародному конкурсі студентських робіт. 
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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 тощо. Все це неодмінно відображається на змісті освітніх компонентів ОП - 
пропозиції щодо оновлення виносяться на розгляд кафедри, обговорюються на методичних семінарах (протоколи 
№ 1 від 03.09. 2019 р., № 2від 17.03.2020 р., № 1 від 03.09.2020 р № 1 від 03.09.2021 р.), схвалюються 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. Публікується значний обсяг наукових статей у 
фахових та зарубіжних виданнях. Видаються підручники, навчальні посібники, монографії. (наприклад, навчальний 
посібник Організація автомобільних перевезень (табл.2 Волобуєва Т.В., Бондаренко А.Є., Муравйова І.О., п.2); 
монографія Безпека дорожнього руху з урахуванням впливу фактора людини (табл.2 Волобуєва Т.В., Сирота 
В.М.п.7)
Підвищення кваліфікації працівників - це 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 ОДАБА. Підвищення кваліфікації 
здійснюється відповідно до річного плану, який затверджується ректором ОДАБА. Регулярно проводиться 
підвищення кваліфікації викладачів згідно документу «Порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників» https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_pidvishchennya_kvalifikatsii_naukovo-
pedagogichnih_pratsivnikiv.pdf  .  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.); участь у V засіданні Всеукраїнського методичного об'єднання викладачів 
«Транспортних технологій» на тему: «Актуальні питання з підготовки фахівців транспортної галузі», курси 
підвищення кваліфікації: Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладача (60 год.) Проходження 
працівником підвищення кваліфікації є обов’язковим. 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. 

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

ОДАБА входить до складу Асоціації вузів «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_1.pdf  
Викладачі кафедри беруть учать у міжнародних науково-практичних конференціях та проходять стажування за 
кордоном Бондаренко А. Є., Волобуєва Т.В., Сирота В.М., Місько Є.М, Соколюк К.Ю. (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_1.pdf , а також «Положення про 
систему оцінювання знань та вмінь студентів ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_studenti.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  подано форми та критерії оцінювання ПРН, що 
розробляються під кожну дисципліну та затверджуються протоколами засідання кафедри та методичної Ради зі 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». 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 лекційних, практичних. Перевірку рівня досягнення ПРН забезпечує поточний контроль, що 
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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 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 відмітити 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 
шляхом зображення 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 студентів ОДАБА»
 https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_studenti.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_1.pdf та «Положення про 
порядок створення та роботу екзаменаційної комісії в ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_ekzamenatsiynu_komisiyu.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?

В ОП https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP_TT__2021.pdf НП https://odaba.edu.ua/upload/files/NP-TT-B_2021_1.pdf 
та в силабусах https://mashbud.wixsite.com/mysite наведено інформацію про форми контрольних заходів та детально 
описані критерії та шкала оцінювання кожного контрольного заходу. У відповідних документах: «Положення про 
організацію освітнього процесу ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf та «Положення про  
порядок створення та роботу екзаменаційної комісії в ОДАБА »
 https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_ekzamenatsiynu_komisiyu.pdf визначається регламент 
контрольних заходів. На початку вивчення кожної дисципліни критерії оцінювання доводяться до відома 
здобувачів. Якісні критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів представлені сілабусах 
https://mashbud.wixsite.com/mysite Викладачі підводять підсумки модулів у термін, що визначений графіком 
контрольних заходів. Графік проведення екзаменаційної сесії надається на сайті 
http://odaba.edu.ua/students/schedule-of-sessions 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)?

Форми атестації ОП https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP_TT__2021.pdf відповідають СВО за спеціальністю 275 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Атестація здійснюється у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи. Роботи передбачають розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної 
проблеми у сфері ОП. Строки проведення випускної атестації визначаються графіком навчального процесу ОДАБА. 
Написання та захист кваліфікаційної роботи регламентується наступними документами: «Положенням про 
організацію освітнього процесу ОДАБА», 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf, 
Відповідно СВО, у кваліфікаційній роботі бакалавра не може бути академічного плагіату, фальсифікації та 
списування. Згідно «Кодексу академічної доброчесності ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_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» 
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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 
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 «Положенням 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_1.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 деканом 
дати перескладання (після термінів проведення підсумкового контролю) особами, які навчаються, незадовільних 
оцінок 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, 
організовується 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_1.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.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Знайшли відображення політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в ОДАБА у 
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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_1.pdf, «Кодекс академічної 
доброчесності ОДАБА» https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf, методичні вказівки до 
виконання кваліфікаційної роботи бакалавра https://odaba.edu.ua/upload/files/MV_do_kvalifikatsiynoi_roboti.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, наукових керівників, та під час лекцій.

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

Інструменти протидії порушенням академічної доброчесності на ОП: інформування здобувачів ВО щодо змісту 
«Кодекс 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 Положень 
«Положення про забезпечення якості освітньої діяльності 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_zabezpechennya_yakosti_OD_2.pdf, «Кодекс про академічну 
доброчесність в ОДАБА» https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf , 
https://mashbud.wixsite.com/mysite/спеціальності , на 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 такої академічної відповідальності, що визначається в «Кодекс 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 з дисциплінами, які він викладає; освітою/ступенем та активностями (пункт 38 
ЛУ); надання розробленого науково-методичного матеріалу для забезпечення освітнього компоненту, урахування 
особистих досягнень викладача («Положення щодо визначення рейтингу науково-педагогічних працівників» 
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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

У відповідності із Статутом ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf  до освітнього процесу 
залучаються фахівці практики та роботодавці. Одним з основних засобів реалізації мети та принципів освітньої 
діяльності ОДАБА є забезпечення належної практичної підготовки. У ОП передбачена виробнича практика (4,5 
кредити). Для проходження практики студентами, які навчаються за ОП, заключні договори: ТОВ «А-Лідер», ТОВ 
«КОМПАНІЯ СКАЙ СЕРВІС», ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор» та ін.. Згідно договору, студентам під час 
проходження практики створюються необхідні умови для виконання її програми: надається можливість 
користуватися бібліотеками, технічною та іншою документацією, створюються умови для вивчення передових 
технологій. ЗВО активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу в таких аспектах: 
стажування науково-педагогічних працівників; розробка та вдосконалення ОП (опитування щодо змісту ОП та 
компетентностей майбутніх фахівців), НП, робочих програм дисциплін; узгодження тематики атестаційної роботи 
та курсових проектів, у проведенні атестації здобувачів. 
На ОП було отримано три рецензії від роботодавців, а саме: директора ТОВ «КОМПАНІЯ СКАЙ СЕРВІС» Готко Н.В., 
головний інженер АТ «Укрзалізниця», філія «ЦБМЕС», виробничий структурний підрозділ «Одеська дирекція», 
сектор механізації Пустовий Є.І., керівник ТОВ «А-Лідер» Піддубний А.Г., та відгук голови Всеукраїнського 
методичного об'єднання викладачів Транспортних технології Гринчук О.Д.

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

Під наглядом та за участю професіоналів-практиків, представників роботодавців проводяться консультації, відкриті 
лекції, круглі столи (https://mashbud.wixsite.com/mysite): Григоренко О.О представник, Логістичної компанії 
«Клевер Тім».

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

Система професійного розвитку (ПР) викладачів регламентується наступними документами: 
«Положенням про  організацію освітнього процесу ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.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 ПР 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 «Сучасні 
технології навчання», мультимедійної продукції, 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, а 
також на випусковій кафедрі. https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/about-department-of-contract-
training-and-employment. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Розвиток викладацької майстерності: 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 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 online баз даних https://odaba.edu.ua/rus/library/electronic-resources , 
наприклад до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.
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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 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 курсових, розрахунково-
графічних та практичних робіт; комп’ютерним оснащенням; виданням конспектів лекцій співробітниками кафедри 
тощо.
Кафедра машинобудування має свій сайт https://mashbud.wixsite.com/mysite Здобувачі ОП мають вільний доступ до 
фондів та електронних каталогів наукової бібліотеки ОДАБА, де містяться навчально- методичні матеріали з 
дисциплін навчального плану https://odaba.edu.ua/library/electronic-resources/electronic-catalog 
В ОДАБА створено локальну мережу з доступом до високошвидкісного інтернету.

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 ресурсі навчання та наукової діяльності в межах ОП. Комп'ютери академії 
підключені до мережі Internet, та 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 https://odaba.edu.ua/library  ОДАБА. 
Доступ до ресурсів надається в електронному читальному залі бібліотеки ОДАБА. Для задоволення потреб та 
інтересів здобувачів ОП  створено якісне середовище: студентський клуб, колективна радіостанція ОДАБА, відділ 
практики, спортивний комплекс ОДАБА. Наприклад, організовано щорічний конкурс «Студентська осінь»; 
спортивно-розвиваюча гра «Бетономішалка», «Міс ОДАБА», «Містер ОДАБА». 

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_1.pdf
Проходження щорічних медичних оглядів студентами ОДАБА відбувається у Міській студентській поліклініці . В 
ОДАБА та на кафедрі для забезпечення 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. 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   «забезпечення рівного доступу до 
здобуття освіти» ЗВО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку 
здобувачів ВО, що навчаються за ОП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 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 
mashbud@ogasa.org.ua .
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 на кафедрі машинобудування та в деканаті ІГБЦІ.
Куратори, згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА» 
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https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.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, 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 ,
 надаючи 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 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)». 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)

Для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами на всіх рівнях (Положення про 
організацію освітнього процесу 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf, «Положення 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) здійснюються зарахування осіб з особливими 
освітніми потребами, переведення до іншого 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.8 «Правил 
прийому до ОДАБА 2019 р.») 
http://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priyomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_2
019_rotsi_zi_zminami.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 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_1.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, він або вона 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 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:
- 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.
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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 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» в ОДАБА регулюються 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  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_1.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 перегляд ОП конкретизовані в документах: 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_1.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 ОП 
2020  внесені зміни, а саме: для ОК26, ОК30 та ОК24, ОК32 запропоновані відповідні ФК17-ФК-18 та  ПРН-27,ПРН-
28 https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP_TT__2021.pdf. Також проводиться 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

Питання, пов'язані з переглядом (оновленням, вдосконаленням, створенням нових) навчальних планів та освітніх 
програм розглядаються на засіданнях кафедри, методичних семінарах (щонайменше один раз на рік), інститутів та 
Вченої ради ОДАБА. На такі методичні семінари можуть запрошуватись зацікавлені здобувачі, випускники і 
роботодавці, наприклад, на методичні семінари були запрошені здобувачі для обговорення питання з 
удосконалення ОП (протоколи  № 1 від 03.09.2020 р., № 1 від 03.09.2021 р.). Також під час індивідуальних 
консультацій та в рамках курсових робіт викладачі обговорюють зі здобувачами ВО, розвиток яких напрямків 
найбільш цікавий для них. Зворотній зв’язок від здобувачів отримують через анкетування, особисте спілкування 
викладачів із здобувачами, роботу із студентською радою . Після чого 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 Одеської державної академії будівництва та архітектури 
https://odaba.edu.ua/students/student-council/information-about-the-student-council-of-ogasa ухвалено Конференцією 
студентів ОДАБА. Органи 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 доступі ОП знаходиться для ознайомлення на сайті ОДАБА https://odaba.edu.ua/academy/educational-
activities/opp-transport-tech Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання мають можливість участі в 
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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, зі сторони роботодавців: Готко Н.В., директор ТОВ «КОМПАНІЯ СКАЙ 
СЕРВІС»; Піддубного А.Г., керівник ТОВ «А-Лідер», Пустового Є.І., головний механік, інженер з безпеки 
дорожнього руху, ФСП «Одеська дирекція» філії «ЦБМЕС» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» введено: ФК17,ФК18 та відповідно 
ПРН-27; ПРН-28, результати обговорення містяться у протоколі методичного семінару № 2 від 17.03.2020 р. 

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

На кафедрі МШ, що є випусковою не тільки для ОП «Транспорті технології на автомобільному транспорті», а ще 
для ОП «Галузеве машинобудування» 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 
співпрацює з випускниками, які мають достатній практичний досвід. 
У соціальних мережах (Фейсбук, Інстаграм) є сторінка кафедри, на яку підписані здобувачі. На цих сторінках 
розміщуються вся необхідна інформація, нові досягнення в техниці, вакансії. При 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?

Випуск бакалаврів за спеціальністю 275 «Транспортні технології» за ОП «Транспортні технології на автомобільному 
транспорті» здійснюється вперше, тому підстав для врахування пропозицій останніх акредитацій за цією 
спеціальністю немає.
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_1.pdf
 та Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти  
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf. 

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 змінені відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та передбачають 
можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії. Процедури та механізми вибору описані в Положенні 
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, 
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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 відділhttps://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_1.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 до 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/PROEKT_OPP_275_TT_B.pdf

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_TT__2021.pdf 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони: 
− постійне вдосконалення освітньої програми; 
− проведення лекційних, практичних занять, тісна співпраця з роботодавцями щодо удосконалення ОП, участь їх у 
складі ЕК із захисту кваліфікаційних робіт;
− активний розвиток методів онлайн навчання, а саме: можливість доступу до навчально-методичних матеріалів 
через систему Мeet, Classroom без обмежень у часі та просторі; 
− забезпечення закладом вищої освіти студентів ОП базами практики за тематикою бакалаврських робіт; 
− постійна інформованість здобувачів ВО та науково-педагогічних працівників ОП щодо новин та інновацій у 
транспортній галузі;
− впровадження студентоцентричного навчання;
− участь здобувачів, викладачів у регіональних, національних і міжнародних програмах, наукових проектах, 
конкурсах;
− індивідуальній підхід до кожного окремого здобувача (вибірковість фахових дисциплін при формуванні 
навчального процесу);
− широкі можливості для заняття спортом на базі власного спортивно-оздоровчого комплексу і розвитку творчої 
особистості у студентських колективах.
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Слабкі сторони:
− відсутність дуальної форми навчання на освітній програмі;
− недостатній ступінь залучення здобувачів до академічної мобільності;
− матеріально-технічні ресурси (комп’ютерна техніка, мультимедійне обладнання, доступ до мережі Internetа 
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 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти з урахуванням зарубіжного досвіду, вимог роботодавців на ринку праці та з урахуванням 
інноваційних змін у сфері «Транспорт». 
Заходи для реалізації перспектив:
1. оновлення існуючої ОП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 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. розробки та безперервне вдосконалення з подальшим впровадженням в навчальний процес нових методик 
навчання, які спрямовані на забезпечення професійної діяльності фахівців з транспортних технологій;
5. поширено використовувати можливості дистанційного навчання; 
6. подальший розвиток та оновлення матеріально-технічного забезпечення для навчання майбутніх фахівців; 
7. покращити умови що до інклюзивної освіти; 
8. більш активно залучати стейкхолдерів до модернізації ОП, що дає можливість враховувати перспективи та попит 
ринку праці та відповідного корегування структури та змісту ОП

 

 
          
  

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 
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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

Управління 
автомобільними 
перевезеннями

навчальна 
дисципліна

ОК23 
силабус_Управлінн
я автомобільними 
перевезеннями.pdf

Ra+E01gzSlA1bopPd
iap1yAZC33HL/qMJ

LUkc1+tpoE=

СТ128

Транспортно-
експедиційна робота

навчальна 
дисципліна

ОК24 силабус 
Транспортно – 

експедиційна 
робота.pdf

NHUZxORVjttsYiRbl
Ic+S7BKTitS+HOmi

P7A6K9vDow=

Ст128

Основи охорони праці навчальна 
дисципліна

ОК25 
силабус_Основи 

охорони праці.pdf

AKsU2WTzRUfGn7c
IJ7DDFtdW6s2EuaU

cJDNgzJZIx7E=

ГБ–801 
Комп’ютери – 3 шт.:
Samsung 550 Bt – 2 шт.,
Skyline – 1 шт.Samsung 550 Bt / 
RAM 256 mb / HDD 40 ГБ / 
Samsung Sunc Master550 b
Skyline / RAM 256 mb / HDD 40 ГБ 
/ Sync Master 763Mb
Рік введення в експлуатацію 2015

Логістика навчальна 
дисципліна

ОК26 
силабус_Логiстика

.pdf

z4prgngmezeeGGCv
MNDuC/GCnkgG+jz

xGEktx3dwUgM=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем

навчальна 
дисципліна

ОК27 
силабус_Основи 

теорії 
транспортних 

процесів і 
систем.pdf

8duR81nojXldRZhi3
9h2A6TqnY11AuNCf

5zwF0uwPYM=

Ст128

Економіка та 
планування роботи 
підприємства

навчальна 
дисципліна

ОК28 
силабус_Економiка
_та_планування_
роботи_пiдприeмс

тва.pdf

HwHQXnIwCuImQ0
M/JXnTx+nOJCA9o
WPliAm5jPk3PfM=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Взаємодія видів 
транспорту

навчальна 
дисципліна

ОК29 
силабус_Взаємодія 

видів 
транспорту.pdf

y1pgZeja3cZXVLnXv
ab6uIzvLi28Givuz66

kAv7v7oo=

Ст128

Логістичний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

ОК30 
силабус_Логiстичн
ий_менеджмент.pd

f

AcadFi74xie1HJhFh
R3mMIyH4ATZAm2

11NWvzHz7u1s=

Ст125

Транспортні системи навчальна 
дисципліна

ОК22 
силабус_Транспор
тні системи.pdf

5II1fq/CsG58ESLrJa
wSI6typGofcBmD55

L1VTe/44s=

Ст128

Ергономіка навчальна 
дисципліна

ОК31 
силабус_Ергономик

а.pdf

4rwg0HzS/0QMw4D
5RcEKUMLm+JsG2
UHHyjV5778aBmI=

Ст128

Транспортне 
планування міст

навчальна 
дисципліна

ОК33 силабус 
Транспортне 
планування 

міст.pdf

JPxzIkRsARufVy6DF
Am393coce/buBuQp

m1CsTUx2XU=

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

Інформаційні системи навчальна ОК34 OIaCGzb5jR0Rxh1ra СТ130



і технології на 
транспорті

дисципліна силабус_Інформаці
йні системи і 
технології на 

транспорті.pdf

uVO49hs+zfYSiscFPk
0e5mAoyk=

Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Основи теорії систем і 
управління

навчальна 
дисципліна

ОК35 
силабус_Основи 
теорії систем і 
управління.pdf

dYBL+6k7dhCaWGk
1oYSxhwAHIPCfrw3f

oY+UEVuY+Dw=

Ст128

Дослідження операцій 
в транспортних 
системах

навчальна 
дисципліна

ОК36 
силабус_Досліджен

ня операцій в 
транспортних 
системах.pdf

Knj3aEkC7ebDpnk7I
zkIkYOdSM2Cat70h

o1E/oWwJI4=

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.

Зовнішньо-торгівельні 
транспортні операції

навчальна 
дисципліна

ОК37 
силабус_Зовнішньо

торговельні 
транспортні 
операції.pdf

WyHdYFk83r399kYB
wC55uVJuHQDUZA

4axlXTpP+Tgng=

Ст128

Інженерна та 
комп'ютерна графіка

навчальна 
дисципліна

ОК38 силабус_ 
Інженерна та 
комп’ютерна 
графіка.pdf

hRjTM030332RB4M
kppurJqBt1qIosklj9z

myOlkPHKg=

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

Навчальна практика практика ОК39.1 Силабус 
Навчальна 

практика.pdf

uqVjcnfAz3zcKoncdy
GtiTuB97KP2a6P2o

mbZe1A0l0=

Матеріально-технічна база 
підприємства

Виробнича практика практика ОК39.2 Силабус 
Виробнича 

практика.pdf

CojVm/+CUU1mTAY
m9uqGrS8Y8i5OJu9

dSs2h2wfcYZE=

Матеріально-технічна база 
підприємства

Ліцензування та 
сертифікація на 
автотранспорті

навчальна 
дисципліна

ОК32 Силабус 
Ліцензування і 

сертифікація на 
автомобільному 
транспорті.pdf

JyXYqQMS50U+2Zej
AsuvV0c51p1ip4Uus

BbzyS5oGCw=

Ст128

Кваліфікаційна робота          підсумкова 
атестація

МВ до 
кваліфікаційної 

роботи.pdf

KS/fiDHtUj2MCKKi3
QDNHSoUulhkQ95t4

ZBM9WvIiqI=

Кваліфікаційна робота  
підсумкова атестація МВ.ОК40. 
pdf  СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Основи технічної 
експлуатації 
автомобілів

навчальна 
дисципліна

ОК21 силабус 
Основи технічної 

експлуатації 
автомобілів.pdf

QFl4iGxcb+XNzEktV
oEIcZk2mwOT2jveAr

sXkclOFdg=

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

Спеціалізований 
рухомий склад

навчальна 
дисципліна

ОК19 
силабус_Спеціалізо

ваний рухомий 
склад.pdf

Gfmll92/pm5lYRVZA
HTBBNkNXFrIeqGC

hCDXp+95UtA=

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

Історія України та 
української культури

навчальна 
дисципліна

ОК1 
силабус_Історія 

України та 
української 

культури.pdf

Fl40XewRANNBibZ
P5NrddbpKdk50Q0+

Vy0qSyCzGTGg=

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

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ОК2 силабус 
Українська мова (за 

професійним 
спрямуванням).pdf

AKWM1Ud3mbfpn92
wkODhB+IkUZ693rF

wSE9kSg3x5Ng=

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

Філософія навчальна 
дисципліна

ОК3 
силабус_Філософія.

pdf

P9YOfMyac7TE4Q1v
88zwk9ygBCrNuCTzi

4mBUaGl4qQ=

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

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ОК4 
силабус_Ін.мова.pd

f

MC4z1rt1kdOoj1S86A
s40hh/FBltthl9YufP

DpAL/88=

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

Вища математика навчальна 
дисципліна

ОК5 силабус Вища 
математика.pdf

VlzTvXu7X+bAcN5/l
N8R2geInO0bBJ68

DK3ywdDoGB4=

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



Фізика навчальна 
дисципліна

ОК6 силабус 
_Фізика.pdf

KVoI8bJV6jcIjK9Uox
J3oqRyNS8pzaYuPz

nYUo0h+MM=

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.

Хімія навчальна 
дисципліна

ОК7 
силабус_Хімія.pdf

c/fvBOGWrOLYYkHs
IGWrfPti28sUabT9fE

CB61dwV+o=

СТ523
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

Теоретична механіка навчальна 
дисципліна

ОК8 силабус 
Теоретична 
механіка.pdf

p++WY+BazHvgKm
MXeyz2Ra+QBvkow
czhNVsoQqXgzrw=

Гс-501

Вантажознавство навчальна 
дисципліна

ОК20 
силабус_Вантажоз

навство.pdf

2WK8EEq9w8XuAly
YqlUC4kuk4//Rqz/1s

MNeg3wfaoE=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Інформатика навчальна 
дисципліна

ОК9 силабус 
Інформатика.pdf

dVWTiMrcYaJQ6Us
E79m7H/ZLCUIMVt

anTe5Mhqj5iqU=

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

Вступ в спеціальність навчальна 
дисципліна

ОК11 
силабус_Вступ в 
спеціальність.pdf

TmHOj+8JZGXHPy
CDNXzJyPCJE3Oi//

MfaBJFM6j9E/E=

СТ128

Пасажирські 
перевезення

навчальна 
дисципліна

ОК12 
силабус_Пасажирс
ькі перевезення.pdf

CQsCpeBCEIfkAvFs5
4NdLocXEb19C9My

dPu9pXDuSQ8=

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

Загальний курс 
транспорту

навчальна 
дисципліна

ОК13 
силабус_Загальний 

курс 
транспорту.pdf

Au2Rkuq907Vgv4by
Pv0o02+EtNlJ1lAl12

0HQQ5WyY8=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Вантажні перевезення навчальна ОК14 kgCgalW35yyNYlEt2 СТ131



дисципліна силабус_Вантажні 
перевезення.pdf

QRBcOHillyZUdkwsv
0JnLoyX3U=

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

Транспортна 
географія

навчальна 
дисципліна

ОК15 
силабус_Транспор
тна географія.pdf

PAzh3OtXH60AOs0e
exwlCu3im+D44YsP

EJlwlTgL8qk=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Транспортне право навчальна 
дисципліна

ОК16 
силабус_Транспор

тне право.pdf

dKSOzgo2+40xnQVk
A04yCKAe9PmzntqR

yYH3GR8aACY=

Ст128

Міжнародні 
перевезення

навчальна 
дисципліна

ОК17 
силабус_Мiжнарод
нi_перевезення.pdf

MXJzKPHwxdGCRx
95tPdI2hDpg9uNIB0

c4YD2RUyf2yc=

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

Транспортні засоби навчальна 
дисципліна

ОК18 силабус 
Транспортні 

засоби.pdf

fQpsZhZ0Oq5OKlvQ
ajliYMOJmqnV3sYjE

PnJ18JAqnQ=

СТ130
Телевізор Saturn model: 
LED50UHD800UK
Рік введення в експлуатацію 2020

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

навчальна 
дисципліна

ОК10 силабус 
Теорія ймовірності 
та математична 
статистика.pdf

gKx+K3+Q8YuAY0O
AyW7X0mObG+nyM
0ecSTxbmba7u+o=

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

 
* 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

11787 Книш 
Олексій 
Ігорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
технологічний 

інститут 
харчової 

промисловості 
ім. М. В. 

Ломоносова, 
рік закінчення: 

1994, 

22 Основи 
охорони праці 

1.К.т.н., 05.18.12 
«Процеси, машини та 
агрегати харчових 
виробництв», (ДК № 
000199),  
«Термомеханічний 
агрегат для обробки 
тонко дисперсних 
харчових продуктів», 
доцент кафедри 
Організації 



спеціальність:  
Машини та 

апарати 
харчових 

виробництв, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 000199, 

виданий 
26.03.1998, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

030045, 
виданий 

19.01.2012

будівництва та 
охорони праці,
(12ДЦ №030045),
2. стажування 2017р. 
Адміністрація 
морського порту 
"Южний", з 
13.03.2017р. по 
13.04.2017р., тема 
""Оптимізація 
матеріальних ресурсів 
АМП "Южний", 
довідка 
№2006/02/108-17 від 
12.04.2017р., наказ 
про проходження 
№265/вк від 
28.04.2017р.
3.Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.30 
Ліцензійних умов, 
пп.:1,3,4,11,12,14;
Пункт 1:
1) 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)
2) Экономико-
математические 
модели в управлении 
хозяйственными 
процессами. /[О.А. 
Файзулина, А.В. 
Беспалова,  О.П. 
Дашковская, А.И. 
Кныш]. – Вісник 
одеськ. держ. акад. 
будівництва і архіт-ри. 
– Одеса, 2016. – Вип. 
63. – С. 330 – 334. 
3. Анализ 
организации работы 
сварочного участка с 
использованием 
метода дерева 
отказов. / [А.В. 
Беспалова,  А.И. 
Кныш, О.П. 
Дашковская, О.А., 
Файзулина О.А.] – 
Вісник одеськ. держ. 
акад. будівництва і 
архіт-ри. – Одеса, 
2016. – Вип. 65. – С. 
207 – 212.
4. Методологические 
подходы к 
прогнозированию и 
оценке 
энергоэффективных 
систем строительного 
производства. / [А.В. 
Беспалова,  А.И. 
Кныш, О.П. 
Дашковская, О.А. 
Файзулина]. – Вісник 
одеськ. нац. морського 



ун-ту. – Одеса, 2016. – 
Вип. 3(49). – С. 133 – 
139.
5. Оптимизация 
технической 
эксплуатации 
подъемно-
транспортных машин 
на примере 
портального крана. / 
[А.В. Беспалова,  А.И. 
Кныш, О.П. 
Дашковская, О.А. 
Файзулина]. – Вісник 
одеськ. нац. морського 
ун-ту. – Одеса, 2016. – 
Вип. 1(50). – С. 120 – 
129.
6. Техническая 
реновация 
промышленного 
объекта с 
применением 
георесурсного 
планирования. /[В.В. 
Липский,  О.П. 
Дашковская, А.И. 
Кныш]. – Вісник 
одеськ. держ. акад. 
будівництва і архіт-ри. 
– Одеса, 2016. – Вип. 
64. – С. 246 – 251.
7. Faizulyna O.A., 
Bespalova A.V.,  
Dashkovskaya O.P., 
Knuish A.I. Modern of 
calendar plans 
technique composition 
for construction of 
building complex/ O.A. 
Faizulyna, A.V. 
Bespalova,O.P. 
Dashkovskaya, 
A.I.Knuish // Вісник 
одеськ. держ. акад. 
будівництва і архіт-ри. 
– Одеса, 2018. – Вип. 
70. – С. 164 – 169.
8. 
Комплексонометричн
а модель 
реконструкції 
портової зони із 
використанням 
акустичних пока-
зників експлуатації 
будівельного 
обладнання/[А.В. 
Беспалова,  А.И. 
Кныш, О.П. 
Дашковская, О.А. 
Файзулина]. – Вісник 
одеськ. нац. морського 
ун-ту. – Одеса, 2018. – 
Вип. 4(57). – С. 178 – 
186
9. Лебедєв В.Г., 
Беспалова А.В., Книш 
О.І., Дашковська О.П. 
Планування 
виробничої діяльності 
підприємства на 
підставі часткових 
показників 
виробничого ризику. 
Наукові нотатки. 
Міжвузівський 
збірник (за галузями 
знань «Технічні 
науки»). Луцьк, 2019. 
Вип.66. С.208-214.



10. 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.
11. Беспалова А.В., 
Кныш А.І., Чекулаєв 
Д.І., Приступлюк В.П., 
Чумаченко Т.В. Пути 
снижения 
температуры 
алмазного отрезного 
круга при разрезании 
каменных 
строительных 
материалов Збірник 
наукових праць 
«Перспективні 
технології та 
прилади» , Луцьк 
травень 2021р. Луцьк: 
Луцький НТУ, 2021 
С.6-11
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-
7
2.Протипожежна 
безпека 
багатоквартирних 
будинків: 
навч.посібн./С.В.Дзюб
а,    П.М.Чабаненко,   
А.В. Беспалова, О.І. 
Книш, М.М. 
Шкварок.-
Одеса:ОДАБА, 2020.-
71с.           ISBN 978-
617-7900-27-5
3. A. Bespalova, V. 
Lebedev, O. 
Dashkovskaya, A. 
Knysh, O. Faizulyna. 
Labor protection: навч. 
посіб. Одеса: ОДАБА, 
2021. 108 с.
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» спец-сті 
023 «Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація» 
освітнього. Беспалова 
А.В., Дашковська О.П., 
Книш О.І. / Одеса: 
ОДАБА, 2017. – 55 с.
23. МВ до практичних 
занять з дисципліни 
"Організація 
будівництва" для 
студентів галузі знань 
19 «Архітектура та 
будівництво» 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Теплогазопостачанн
я та вентиляція" 
освітнього рівня 
«бакалавр». Книш 
О.І., Беспалова А.В., 
Дашковська О.П. / 
Одеса: ОДАБА, 2018. – 
23 с.
4. МВ до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни 
"Організація, 
планування та 
управління у 
будівниц-тві» для 
студентів галузі знань 
19 "Архітектура та 
будівництво" 
спеціальності 192 
«Будівнитво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Організація 
технічного надзору в 
будівництві», 
спеціальності 194 
«Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології» 
спеціалізацій 
«Гідротехнічне 
будівництво», 
"Водогосподарське та 
природоохоронне 
будівництво" для 
студентів освітнього 
рівня «магістр». 
Беспалова А.В., 
Файзулина О.А., 
Себова Г.Ю. / Одеса: 
ОДАБА, 2018. – 22 5. 
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, 
2018. – 48 с.
6. 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, 2018. – 
47 с.
7. Беспалова А.В. 
Лебєдєв В.Г., Книш 
О.І., Дашковська 
О.П.Охорона праці та 
цивільний захист 
Конспект лекцій для 
студентів галузі знань 
19 «Архітектура та 
будівництво» спец-сті 
192 «Будівнцтво та 
цивільна інженерія» 
спец-ції «ПЦБ», 
«Водні ресурси»  осв. 
рівня «магістр». / 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
– 68 с.
Пункт 11:
Науковий консультант 
з охорони праці 
Адміністрації 
морського порту 
Південний з 2015р.
Пункт 12: 
1.Беспалова А. В., 
Дашковская О.П., 
Кныш А.И., 
Файзулина О.А. 
Основные  
направления  
формирования  
культуры 
безопасности / 
А.В.Беспалова, О.П. 
Дашковская, 
А.И.Кныш, О.А. 
Файзулина// 
Матеріали першої  
науково-технічної  
конференції 
«Перспективні 
технології для 
забезпечення безпеки 
життєдіяльності та 
довголіття людини». – 
Одеса, червень, 2017
2.Дашковська О.П., 
Книш О.І. Метод 
підвищення уважності 
студентів на лекціях/ 
О.П. Дашковська, 
О.І.Книш // 
Матеріали 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки 
фахіфців».ОДАБА- 
Одеса, квітень, 2018 
3. Удосконалення 



систем управління 
будівельним 
підприємством із 
використанням 
показників 
енергоефективності 
/О.І. Книш, А.В. 
Беспалова, О.П. 
Дашковська, О.А. 
Файзуліна 
//Матеріали VІ 
Міжнародної науково- 
практичної  
конференції 
«Інноваційні 
енерготехнології». 
ОНАХТ-Одеса, 
вересень, 2017
4. Беспалова А.В., 
Кныш  А.И., 
Дашковская О.П., 
Файзулина О.А. 
Аспекты  
технического  сервиса  
машин строительной  
отрасли/А.В. 
Беспалова, А.И. 
Кныш, О.П 
.Дашковская, О.А. 
Файзулина// 
Матеріали 
Міжнародної науково- 
практичної 
конференції «Сучасне 
місто-проблеми та їх 
вирішення». ОДАБА-
Одеса, вересень, 2017
5.Кныш А.И., 
Дашковская О.П. 
/Энергоаудит  объекта  
строитедьства  с 
применением  
элементом 
промышленной 
акустики//А.И.Кныш,
О.П. Дашковская// 
Матеріали 
VIIМіжнародної 
науково- практичної 
конференції 
«Енергоефективні 
технології в міському 
будівництві та 
господарстві», 
ОДАБА-Одеса, 
травень, 2018
6. Беспалова А.В., 
Дашковская О.П., 
Кныш А.И./Пути 
повышения 
эффективности 
управления охраной 
труда//А.В.Беспалова, 
О.П.Дашковская, 
А.И.Кныш 
//Матеріали першої 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Перспективні 
технології для 
забезпечення безпеки 
життєдіяльності та 
довголіття людини», 
ОНМУ- Одеса, 
травень, 2018
7.Кныш А.И., 
Дашковская О.П./ 
Концепция  
энергосберегающей  
системы  технического  
сервиса 



погрузчика//Матеріал
и V Міжнародної 
наук.-практ. конф. 
«Актуальні  проблеми  
інженерної  
механіки», ОДАБА -
Одеса, 22-25 травня 
2018 р.- С.107-111
8.Куралов С.В., Книш 
О.І. /Позиціонування 
автотранспортних 
автотранспортних 
засобів в 
динаміці//С.В. 
Куралов, О.І. Книш// 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених, магістрантів 
та студентів. Секція 
«Транспортне 
господарство».-
Кривий Ріг, 19-22 
березня 2018р. –С.25-
26.
9. Беспалова А. В., 
Дашковская О.П., 
Кныш А.И., 
Файзулина О.А. 
Основные  
направления  
формирования  
культуры 
безопасности . Перша 
науково-технічна 
конференція 
«Перспективні 
технології для 
забеспечення БЖД та 
довголіття людини», 
27 квітня-05 червня 
2017 року. Одеса – 
Закарпаття. 2017. С. 32 
– 33.
10. Дашковська О.П., , 
Книш О.І. Поширення 
хвилі в акустичному 
середовищі. Мат-ли 
75-ї науково-технічної 
конференції проф.-
виклад. складу 
академії, 16-17 травня 
2019. Одеса, 2019. 
С.210
11. Постернак І.М., 
Книш О.І. 
ФІНАНСОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФОРМУВАННЯ 
ПОТЕНЦІАЛУ 
РОЗВИТКУ 
МІСТОБУДІВНОГО 
КОМПЛЕКСУ. 
Актуальні проблеми 
розвитку фінансової 
системи України в 
умовах інтеграційних 
та глобалізаційних 
процесів: збірник 
матеріалів І 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Херсон, 22 червня 
2020 р.). Херсон : 
ХНТУ, 2020. 332 с.
12. Куляк К. А., Книш 
О.І. Шляхи 
удосконалення умов 
охорони праці на 



будівельному 
підприємстві в умовах 
пандемії.  Матеріали  
ІІ всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 03-04 
червня 2020 року м. 
Одеса
13. Книш О.І., 
Дашковська О.П. 
НОВІ ШЛЯХИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АКУСТИЧНОГО 
КОМФОРТУ  
НАСЕЛЕННЯ 
СУЧАСНИХ МІСТ 
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ  
76-ї науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
академії 21-22 травня 
2020 року
14. Дашковська 
О.П.,Книш О.І. 
СТРАТЕГІЯ 
УПРАВЛІННЯ 
СУЧАСНОЮ 
ПРОМИСЛОВОЮ 
БЕЗПЕКОЮ . Тези 
Міжнародній науково-
методичній 
конференціЇ "Безпека 
життя і діяльності 
людини -освіта, наука 
практика" 23-24 
квітня 2020, Луцьк
Пункт 14: 
Керував студентом  4 
го курсу , інституту 
гідротехнічного 
будівництва і 
цивільної інженерії, 
Бригадир Д.І., МШ-
411т   , який заняв  І 
місце на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади по 
«Цивільній 
безпеці(Охороні 
праці)», кер-к Книш 
О.І.  (наказ № 88/од 
від 03.04.2020р.)
4. Посилання на 
профілі:
4.1.профіль Scopus: 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57215436558

310464 Сирота 
В`ячеслав 
Михайлович

Доцент 0,5 
ставки, 
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 Ергономіка 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 2021р.:
Курси підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Сучасні 



технології навчання» 
(90 годин);  участь у 
семінарах:Аналіз 
транспортного 
процесу в контексті 
безпеки дорожнього 
рух (16 годин), Аналіз 
сучасного стану 
транспортної системи 
України
 (24 години), 
Дослідження проблем 
забезпечення безпеки 
в транспортному 
процесі (24 години),
участь у V засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об ҆҆єднання викладачів  
«Транспортних 
технологій» на тему: 
«Актуальні питання з 
підготовки фахівців 
транспортної галузі» 
(6 годин),
 стажування на  
підприємстві  
"Укрзалізниця» 
виробничий підрозділ 
"«Одеське 
територіальне 
управління" (108 
годин).  наказ 
№311/вк від 
31.05.2021р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.2,3,4,12,19,20;
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:
6. 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.
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).
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.).

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 
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

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 
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

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 
технічної 
експлуатації 
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 ; 
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програмою підготовки 
магістрів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
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методичні вказівки 
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освітньо-професійною 
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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 
«Донэлектроавтотран
с», слюсар 4р;
07.11.11.-13.08.12. – 
ТОВ «АІС Автодом 
Донецьк», слюсар з 
ремонту автомобілів;
23.08.12. -13.08.13. – 
ККП ДГС 
«Донэлектроавтотран
с», 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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46 Транспортні 
системи

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 2021р.:
 Курси підвищення 
кваліфікації за 



програмою «Сучасні 
технології навчання» 
(90 годин); участь у 
семінарах:Аналіз 
транспортного 
процесу в контексті 
безпеки дорожнього 
рух (16 годин), Аналіз 
сучасного стану 
транспортної системи 
України
 (24 години), 
Дослідження проблем 
забезпечення безпеки 
в транспортному 
процесі (24 години),
участь у V засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об ҆҆єднання викладачів  
«Транспортних 
технологій» на тему: 
«Актуальні питання з 
підготовки фахівців 
транспортної галузі» 
(6 годин),
 стажування на  
підприємстві  
"Укрзалізниця» 
виробничий підрозділ 
"«Одеське 
територіальне 
управління" (108 
годин).  наказ 
№311/вк від 
31.05.2021р.;
3 Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.2,3,4,12,19,20;
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:
6. 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.
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).
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.).

275877 Волобуєва 
Тетяна 
Вячеславівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
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ДK 003415, 
виданий 
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Атестат 

доцента 12 
037818, 
виданий 

14.02.2014

27 Управління 
автомобільним
и 
перевезеннями

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.:
 Курси підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Сучасні 
технології навчання» 
(90 годин); курси 
підвищення 
кваліфікації на курсах: 
Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладача (60 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);
 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.1,3,4,10,11,12,19;
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.
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.
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 
международно 
участие. Сборник 
доклади. ЕКО Варна, 
2020. с. 14 – 18
4. Волобуєва, Т.В. 
Стан та перспективи 
інвестування розвитку 
автотранспортних 
технологій: 
логістичний аспект. // 
Соколюк К.Ю., 
Волобуєва Т.В., 
Ніколюк А.М. - 
Проблеми системного 
підходу в економіці. 
2021. № 2 (82). С. 62-
68.
5. Волобуєва, Т.В. 
Удосконалення 
навичок керування 
транспортним 
засобом за допомогою 
спеціалізованих 
технічних засобів // Т. 
В. Волобуєва, В.М. 
Сирота, Степанов О.В., 
Венгер А.С., 2021.
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 
робіт [Текст] : навч. 
посіб. / В.М. Сирота, 
Т.В. Волобуєва, В.Б. 
Кострубіна [та ін.] – 
Одеса : ОАДК ОНПУ, 
2019. 267 с.
4. Технічні засоби 
регулювання 
дорожнього руху 
[Текст] : навч. посіб.  / 
А.С. Венгер , Т. В.  
Волобуєва  – Одеса : 
ОАДК ОНПУ, 2019. 
180 с.
5. Організація 
дорожнього руху 
[Текст] : навч. посіб.  / 
А.С. Венгер , Т.В.  
Волобуєва  – Одеса : 
ОАДК ОНПУ, 2020. 
187 с.
6 Транспортно-
експлуатаційні 
властивості 
автомобільних шляхів 
: [Текст] : навч. посіб.  
/ Венгер А. С., 
Волобуєва Т. В. Одеса : 
ОАДК ОНПУ, 2020. 
280 с.
7. 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 
автомобільних 
перевезень [Текст] : 
метод. вказівки ( до 
виконання 
розрахунково-
графічної 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») 
/ Т. В. Волобуєва ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. – 64 с.  
2. Волобуєва, Т.В. 
Мехатроніка [Текст] : 
метод. вказівки ( до 
виконання 
контрольної 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») 
/ Т. В. Волобуєва ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. – 20 с.  
3. Вступ в 
спеціальність [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.: Т.В. 
Волобуєва,– Одеса: 
ОДАБА, 2019. – 104 с.
4. Організація 
автомобільних 
перевезень [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.: Т.В. Волобуєва. 
– Одеса: ОДАБА, 2019. 
– 217 с.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Волобуєва, Т. В. 



Вступ до спеціальності 
: методичні вказівки 
(до виконання 
практичних занять) 
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, А. С. 
Целікова; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2020. – 23 
с.12.2020.
9. 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. 
10. 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. 
11. Волобуєва, Т. В. 
Організація 



автомобільних 
перевезень : 
методичні вказівки 
(до виконання 
практичних занять) 
для студентів, що 
навчаються за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки магістрів із 
галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
Т. В. Волобуєва; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
– 55 с. 
12. Волобуєва, Т. В. 
Пасажирські 
перевезення : 
методичні вказівки 
(до виконання 
практичних занять) 
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; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2020. – 61 с. 
13. Волобуєва, Т. В. 
Пасажирські 
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; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2020 – 18 с. 
14. Волобуєва, Т. В. 



Управління 
автомобільними 
перевезеннями : 
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; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2020. – 56 с.
15. 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. 
16. 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. 



17. 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. 
18. 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. 
19. 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.
20. 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.
21. Пасажирські 
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)»/ Т. В. 
Волобуєва; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 239 с.
22. Волобуєва Т. В. 
Пасажирські 
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; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 96 с. 
23. Управління 
автомобільними 
перевезеннями. 
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, І.Г. 
Болокан; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 97 с.
24. 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.
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 
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Волобуєва, І. О. 
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архітектури. – Одеса: 
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методичні вказівки до 
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навчаються за 
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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: 
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навчаються за 
освітньо – 
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програмою 
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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 
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студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів  
із галузі знань 27 – 
«Транспорт» за 
спеціальністю 275 – 
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Волобуєва, В. М. 
Сирота; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021. – 68 с. 
33. Волобуєва Т. В. 
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транспортних 
процесів і систем: 
методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи для студентів, 
що навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
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із галузі знань 27 – 
«Транспорт» за 
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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. 
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державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021. 41 с. 
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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 
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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 
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технологій», 2019,  м. 
Ровно.
5. Організація, 
проведення та участь у 
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http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/at_2017_40_6
2.Оцінка чинників, які 
впливають на 
підвищення рівня 
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Волобуєва, В. М. 
Сирота, К. І. 
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конструкції, будівлі та 
споруди», тема 
дисертації «Несуча 
здатність бетонних 
балкових конструкцій, 
армованих 
базальтопластикою 
арматурою», (ДК № 
059910);
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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&auth
orId=57220050349&zo
ne=
4.2. GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=5Z2KeZIA
AAAJ&view_op=list_w
orks&sortby=pubdate

396787 Соколюк 
Катерина 
Юріївна

Доцент 0,25 
ставки, 
Сумісництв
о

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
бакалавра, 
Уманський 

національний 
університет 
садівництва, 

рік закінчення: 
2010, 

спеціальність: 
0501 

Економіка і 
підприємництв

о, Диплом 
магістра, 

Уманський 
національний 

університет 
садівництва, 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
8.050107 

Економіка 
підприємства, 

Диплом 
магістра, 

Вінницький 
торговельно - 
економічний 

інститут 
Київського 

національного 
торговельно - 
економічного 
університету, 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
075 

Маркетинг, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 040366, 

виданий 
28.02.2017

7 Логістика 1.к.ек.н., «Економіка 
та управління 
національним 
господарством» тема 
дисертації 
«Формування та 
розвиток ринку 
інвестиційних 
ресурсів в аграрному 
секторі економіки, 
(ДК №040366);
2. стажування 2020р.:
2.1.Воркшоп 03-05 
грудня 2020 року 
(Corporate well-beging 
as the energy of 
business» (3 EKTS) 
Tallinn, Estonia 
(Сертифікат № SCIR-
2020-0118); 
2.2. Міжнародна 
конференція 
«Corporation 
management» (ІССМ) 
03-05 грудня 2020 
року, Tallinn, Estonia 
(Сертифікат № ІССМ-
2020-0018); 
2.3.Участь у роботі V 
засідання 
Всеукраїнського 
методичного 
об`єднання 
викладачів 
«Транспортних 
технологій» (10 
год/0,3 ЄКТС), 18 
листопада 2020 року 
(Сертифікат №82); 
2.4.Курс «Школа 
громадського бюджету 
м. Одеси 2020» (16 
годин) (Сертифікат № 
ГБ2020-21); 
2.5.Підвищення 
кваліфікації у Вищій 
школі педагогічної 
майстерності ОНАХТ 
(210 годин), 
Посвідчення 



2020-10/19.
2.6 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.1,3,4,5,8,11,1
2,14,19;
Пункт 1: 
1. Alona Tanasiichuk, 
Olha Hromova, 
Anastasiia Abdullaieva, 
Yulia Holovchuk, 
Kateryna Sokoliuk. 
Influence of 
transformational 
economic processes on 
marketing management 
by an international 
diversified 
conglomerate 
enterprise.European 
journal of sustainable 
development. 
2019/10/1. P. 448 
(WOS).
2. Alona Tanasiichuk, 
Olha Hromova, 
Anastasiia Abdullaieva, 
Yulia Holovchuk, 
Kateryna Sokoliuk. 
Strategy of 
Internationalization by 
Ukrainian Meat 
Producers’ 
Implementation. 
European Journal of 
Sustainable 
Development. 2020. 
Vol.9(1).P.339. 
(Scopus)
3. Alona Tanasiichuk, 
Svitlana Kovalchuk, 
Galyna Otlyvanska, 
Zinaida 
Andrushkevych, 
Kateryna Sokoliuk. 
Influence of Structural 
Processes in the 
Economy of Ukraine on 
Marketing and 
Logistical Processes of 
Domestic Enterprises. 
European Journal of 
Sustainable 
Development. 2021. 
Vol. 10(2). P.187 
(Scopus).
4. Соколюк К.Ю., 
Ніколюк О.В., 
Волобуєва Т.М. Стан 
та перспективи 
розвитку інвестування 
автотранспортних 
технологій: 
логістичний аспект. 
Проблеми системного 
підходу в економіці. 
2021. Вип. 2(82).С.62-
68.
5. Соколюк К.Ю., 
Мільчева В.В., 
Бондарчук Д.О. 



Інвестування 
виноробної галузі 
україни: стан та 
перспективи"Інфрастр
уктура ринку. 2020. 
№50.
6. Значек Р.Р., 
Соколюк К.Ю., 
Мунтян І.В. 
Дослідження 
номенклатури та 
асортименту 
підприємства ПрАТ 
«БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ». 
Економічний простір. 
2020. №156. С. 136-
139. (фахове видання) 
(обсяг власних – 1с.). 
4. 2-81. (фахове 
видання) (обсяг 
власних – 3с.).
7. Мунтян І.В., 
Соколюк К.Ю., Значек 
Р.Р. Виставково-
ярмаркова діяльність 
як ефективна 
організаційна форма 
просування бренду. 
Вісник київського 
університету 
технологій та дизайну. 
Серія: Економічні 
науки. 2020. № 
2(145). С. 7.
8. Соколюк К.Ю., 
Кручек О.А. 
Корпоративна 
культура та етика 
спілкування як 
елемент 
комунікаційної 
політики маркетингу в 
системі електронної 
торгівлі. 
Інфраструктура 
ринку. 2020. №41. С. 
157 – 162. (електронне 
фахове видання) 
(обсяг власних – 3с.).
9. Бондаренко В.М., 
Бондаренко Л.М., 
Соколюк К.Ю. 
Формування ринкової 
системи управління 
земельними 
ресурсами. Збірник 
наукових праць ЧДТУ. 
2019. Вип. 53. С. 14-22. 
(фахове видання) 
(обсяг власних – 2с.).
10. Соколюк К.Ю., 
Ліпковська К.А., 
Березюк В.О. 
Значення і вплив 
сучасних 
інформаційних 
технологій на 
розвиток банківського 
маркетингу. 
Інфраструктура 
ринку. 2019. №30. С. 
455-459. 
URL:http://www.mark
et-infr.od.ua/ukr/20-
2018. (електронне 
фахове видання) 
(обсяг власних - 3 с.).
11. Соколюк К.Ю., 
Головащенко А.В. 
Особливості 



застосування 
ремаркетингу в 
умовах глобалізації. 
Інфраструктура 
ринку. 2018. №18. С. 
204-208. 
URL:http://www.mark
etinfr. od.ua/ukr/18-
2018. (електронне 
фахове видання) 
(обсяг власних - 3 с.
12. Соколюк К.Ю., 
Головащенко А.В. 
Економічний 
потенціал регіону: 
інноваційна складова. 
Інфраструктура 
ринку. 2018. №20. С. 
204-208. 
URL:http://www.mark
etinfr. od.ua/ukr/20-
2018. (електронне 
фахове видання) 
(обсяг власних - 4 с.).
13. Соколюк К.Ю., 
Кучер В.В. 
Позиціонування 
товару як фактор 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості підприємства на 
ринку. 
Інфраструктура 
ринку. 2018. №25. 
URL:http://www.mark
etinfr. od.ua/ukr/25-
2018.(електронне 
фахове видання) 
(обсяг власних - 3с.).
14. Федун І.Л., 
Соколюк К.Ю. 
Інституціональне 
забезпечення 
інноваційно-
інвестиційної 
діяльності в 
аграрному секторі 
економіки України. 
Економіка та 
суспільство. 2017. 
№11. С. 142-149 URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua (фахове 
видання).
Пункт 3:
1. Замкова Н.Л., 
Поліщук І.І., Буга 
Н.Ю., Соколюк К.Ю. 
Поведінка споживача. 
Навчальний посібник. 
– Вінниця: 
Видавничо-
редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 
200 с.
2. Маркетинг 
інвестицій 
регіонального 
розвитку: моног. / 
В.М. Бондаренко, 
О.М. Ковінько, К.Ю. 
Соколюк. – Вінниця: 
Видавничо-
редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ. 2018. 
280 с.
3. Коденська М.Ю., 
Нестерчук Ю.О., 
Соколюк С.Ю., 
Соколюк К.Ю. 
Людський капітал в 



системі соціально-
економічних відносин 
/ М.Ю. Коденська, 
Ю.О. Нестерчук, С.Ю. 
Соколюк, К.Ю. 
Соколюк. – Умань : 
Видавець: 
«Сочінський», 2017. – 
169 с.
Пункт 4:
1. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
"Бізнес-планування у 
підприємницькій 
діяльності" 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність" освітня 
програма 
"Підприємництво у 
сфері виробництва, 
торгівлі та послуг" 
ступеня бакалавр ден. 
і заоч. форм навчання 
/ Л. А. Бахчиванжи, О. 
В. Євтушок, С. А. 
Памбук, К. Ю. 
Соколюк ; відп. за вип. 
В. В. Лагодієнко ; Каф. 
маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
43 с.
2. Соколюк, К. Ю. 
Конспект лекцій з 
курсу "Маркетинг" 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
281 "Публічне 
управління та 
адміністрування" ден. 
та заоч. форми 
навчання / К. Ю. 
Соколюк, О. О. 
Голубьонкова, М. Р. 
Мардар ; відп. за вип. 
В. В. Лагодієнко ; Каф. 
маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
91 с.
3. Соколюк, К. Ю. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
курсу "Маркетинг" 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
281 "Публічне 
управління та 
адміністрування" СВО 
бакалавр ден. і заоч. 
форм навчання / К. 
Ю. Соколюк, О. О. 
Долинська ; відп. за 
вип. В. В. Лагодієнко ; 
Каф. маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
24 с.
4. Соколюк, К. Ю. 
Опорний конспект 
лекцій з курсу 



"Організація торгівлі" 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність" ден. та 
заоч. форми навчання 
/ К. Ю. Соколюк, О. О. 
Голубьонкова, І. В. 
Мунтян ; відп. за вип. 
В. В. Лагодієнко ; Каф. 
маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
53 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з «Організація 
власної справи з 
основами 
інвестування в 
підприємницьку 
діяльність» 
[Електронний ресурс] 
:  для студентів спец. 
076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність" освітня 
програма 
"Підприємництво у 
сфері виробництва, 
торгівлі та послуг" 
ступеня бакалавр ден. 
і заоч. форм навчання 
/ К.Ю. Соколюк, Л.А. 
Бахчиванжи;  відп. за 
вип. В. В. Лагодієнко ; 
Каф. маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
41 с.
6. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни: 
«Організація власної 
справи з основами 
інвестування в 
підприємницьку 
діяльність» 
[Електронний ресурс] 
:для студентів спец. 
076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність" освітня 
програма 
"Підприємництво у 
сфері виробництва, 
торгівлі та послуг" 
ступеня бакалавр ден. 
і заоч. форм навчання 
/ К.Ю. Соколюк, Л.Я. 
Донець, А.В. 
Лазуткіна; відп. за 
вип. В. В. Лагодієнко ; 
Каф. маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
41 с.
Пункт 5:
29.12.2016 р. захист 
кандидатської 
дисертації, 
спеціальність 
08.00.03 – економіка 
та управління 



національним 
господарством; тема – 
«Формування та 
розвиток ринку 
інвестиційних 
ресурсів в аграрному 
секторі економіки»
Пункт 8:
   1.Науково-дослідна 
тема: Підвищення 
ефективності Digital 
маркетингу у 
діяльності 
підприємств сфер 
харчової та 
переробної 
промисловості, 
рекреаційних та 
комерційних послуг 
Державний 
реєстраційний номер - 
0121U107537. 
Керівник. 
   2. Науково-дослідна 
тема: Організаційно-
економічний механізм 
формування 
ефективного 
підприємницького 
сектора регіону на 
засадах інноваційно-
інвестиційного 
маркетингу. 
Державний 
реєстраційний номер - 
0121U109589. 
Керівник.
Пункт 11:
1. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій: ТОВ 
«Місто», м. Вінниця. 
Договір про творчу 
науково-технічну 
співпрацю № 46 від 
09.11.2015р. (термін 
дії: 2015 – 2020 рр.). 
Практичні результати 
від співробітництва – 
Набуття практичних 
навичок студентів у 
підготовці 
друкованого 
рекламного видання.
2. Наукове 
консультування ФГ 
«Січ 1» щодо: 
розробки 
програм/проєктів 
залучення інвестицій; 
організації торгівлі, в 
тому числі 
електронної; 
використання 
інструментів та 
прийомів маркетингу, 
щодо просування 
сільськогосподарської 
продукції ФГ «Січ 1» в 
період з 25.03.2018 р. 
по теперішній час.
Пункт 12:
1. Соколюк К.Ю., 
Бахчеван В.Д. 
Особливості сучасних 
маркетингових 
досліджень. 
Матеріали ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 



конференції 
«Актуальні проблеми 
теорії та практики 
менеджменту». 2020. 
С. 75-76.
2.Соколюк К.Ю. 
Корпоративна 
культура в системі 
електронної комерції. 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
тренди поведінки 
споживачів товарів і 
послуг» 20 лютого 
2020 р., м. Рівне.
3. Соколюк К.Ю., 
Генчу О.М. 
Удосконалення 
товарної політики на 
прикладі ТМ 
«Nescafe». Матеріали 
ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
тренди поведінки 
споживачів товарів і 
послуг» 20 лютого 
2020 р., м. Рівне.
4. Соколюк К.Ю., 
Загородна О.Ю. 
Бізнес-ідея з доставки 
товарів на дім у 
селищі міського типу. 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
тренди поведінки 
споживачів товарів і 
послуг» 20 лютого 
2020 р., м. Рівне.
5. Соколюк К.Ю. 
Інвестиційна 
активність 
сільськогосподарських 
підприємства як 
основа сталого 
розвитку аграрного 
сектору. Публічне 
управління та 
адміністрування у 
процесах економічних 
реформ: збірник тез 
доповідей ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 25 
березня 2020 р. 
Херсон: ДВНЗ 
«ХДАУ», 2020. 399 с. 
С. 279-281.
6. Соколюк К.Ю., 
Кручек О.А. 
Мережевий етикет в 
сегменті електронної 
торгівлі 
фармацевтичної 
галузі. Менеджмент та 
маркетинг у складі 
сучасної економіки, 
науки, освіти, 
практики: Щорічний 
збірник наукових 
робіт. Матеріали VІІІ 
міжнародної науково-
практичної 
дистанційної 
конференції, м. 
Харків, 19 березня 



2020 р.) / редкол.: 
В.В. Малий та ін. 
Харків.: Нац. фармац. 
ун-т, 2020. 385 с. 260-
262.
7. Соколюк К.Ю., 
Долинська О.О. 
Особливості 
залучення інвестицій 
за допомогою мережі 
Інтернет. Збірник тез 
доповідей 80 наукової 
конференції 
викладачів академії 7 
– 8 травня 2020 р. 
https://card-
file.onaft.edu.ua/simple
-search?
query=%D0%A1%D0%
BE%D0%BA%D0%BE%
D0%BB%D1%8E%D0%
BA 
8. Соколюк К.Ю. 
Інноваційна 
діяльність в 
аграрному секторі: 
проблеми та 
перспективи. Збірник 
тез доповідей 80 
наукової конференції 
викладачів академії 7 
– 8 травня 2020 
р.https://card-
file.onaft.edu.ua/simple
-search?
query=%D0%A1%D0%
BE%D0%BA%D0%BE%
D0%BB%D1%8E%D0%
BA  
9. Соколюк К.Ю. 
Комплекс маркетингу 
сучасного закладу 
освіти. Збірник 
наукових праць VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Соціально-політичні, 
економічні та 
гуманітарні виміри 
європейської 
інтеграції України». 
Вінниця. Видавничо-
редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ. 2019. Ч. 
3. С. 139-145.
10. Поліщук І.І., 
Гончар О.І., Соколюк 
К.Ю., Коновал В.В. 
Застосування 
краудсорсингових 
технологій в 
маркетинговому 
менеджменті 
підприємства 
Международный 
журнал «SCIENTIFIC 
LETTERS OF 
INTERNAТIONAL 
ACADEMIC SOCIETY 
OF MICHAL 
BALUDANSKY»: 
Научные записки 
Международного 
академического 
общества Михала 
Балудянского, 2019. 
№3. Том 7. С. 184-188.
11. Поліщук І.І., 
Гончар О.І., Буга 
Н.Ю., Соколюк К.Ю. 



Удосконалення 
організації 
маркетингових 
досліджень в 
управлінні 
потенціалом 
промислових 
підприємств 
Международный 
журнал «SCIENTIFIC 
LETTERS OF 
INTERNAТIONAL 
ACADEMIC SOCIETY 
OF MICHAL 
BALUDANSKY». 
«Научные записки 
Международного 
академического 
общества Михала 
Балудянского». Вып.6 
Т4/2018. С.122-128. 
(обсяг власних – 3 с).
12. Буга Н.Ю., 
Соколюк К.Ю. 
Поведінка споживачів 
інноваційних товарів. 
Международный 
журнал «SCIENTIFIC 
LETTERS OF 
INTERNAТIONAL 
ACADEMIC SOCIETY 
OF MICHAL 
BALUDANSKY». 
«Научные записки 
Международного 
академического 
общества Михала 
Балудянского». Вып.6 
№5/2017. С.18-23. 
(обсяг власних – 3 с).
 Пункт 14:
1. Готувала студентку 
до участі у 
Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
- Побережна О.Ю. (2-
ге місце у першому 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, Наказ № 
450-01 від 23.12.2019 
р)
2. Міжнародний 
конкурс студентських 
наукових робіт “Black 
Sea Science»-2021р., 3 
місце – Бондарчук 
Дарія. Науковий 
керівник к.е.н., ст. 
викл. Соколюк К.Ю.
Пункт 19:
1.Дійсний член 
Української асоціації 
маркетингу 
(Сертифікат №428 від 
10 червня 2019 р.)
2. Організація та 
участь у V засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2020, м. 
Одеса (дистанційно).
4. Посилання та 
публікації та тези:
4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&auth
orId=57217833972&zon



e
4.2. профіль 
WebofSciencе 
https://app.webofknow
ledge.com/author/recor
d/33253024?
lang=ru_RU&SID=D6A
iKBbvad2AaKvGsSH 
4.3. GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=Jr4MF2oA
AAAJ&view_op=list_w
orks&sortby=pubdate

310464 Сирота 
В`ячеслав 
Михайлович

Доцент 0,5 
ставки, 
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 Основи теорії 
транспортних 
процесів 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 2021р.:
 Курси підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Сучасні 
технології навчання» 
(90 годин); участь у 
семінарах:Аналіз 
транспортного 
процесу в контексті 
безпеки дорожнього 
рух (16 годин), Аналіз 
сучасного стану 
транспортної системи 
України
 (24 години), 
Дослідження проблем 
забезпечення безпеки 
в транспортному 
процесі (24 години),
участь у V засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об ҆҆єднання викладачів  
«Транспортних 
технологій» на тему: 
«Актуальні питання з 
підготовки фахівців 
транспортної галузі» 
(6 годин),
 стажування на  
підприємстві  
"Укрзалізниця» 
виробничий підрозділ 
"«Одеське 
територіальне 
управління" (108 
годин).  наказ 
№311/вк від 
31.05.2021р.;
3 Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.2,3,4,12,19,20;
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:
6. 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.
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).
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.).

396787 Соколюк 
Катерина 
Юріївна

Доцент 0,25 
ставки, 
Сумісництв
о

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
бакалавра, 
Уманський 

національний 
університет 
садівництва, 

рік закінчення: 
2010, 

спеціальність: 
0501 

Економіка і 
підприємництв

о, Диплом 
магістра, 

Уманський 
національний 

університет 
садівництва, 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
8.050107 

Економіка 
підприємства, 

Диплом 
магістра, 

Вінницький 
торговельно - 
економічний 

інститут 
Київського 

національного 
торговельно - 
економічного 
університету, 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
075 

Маркетинг, 
Диплом 

кандидата наук 

7 Економіка та 
планування 
роботи 
підприємства

1.к.ек.н., «Економіка 
та управління 
національним 
господарством» тема 
дисертації 
«Формування та 
розвиток ринку 
інвестиційних 
ресурсів в аграрному 
секторі економіки, 
(ДК №040366);
2. стажування 2020р.:
2.1.Воркшоп 03-05 
грудня 2020 року 
(Corporate well-beging 
as the energy of 
business» (3 EKTS) 
Tallinn, Estonia 
(Сертифікат № SCIR-
2020-0118); 
2.2. Міжнародна 
конференція 
«Corporation 
management» (ІССМ) 
03-05 грудня 2020 
року, Tallinn, Estonia 
(Сертифікат № ІССМ-
2020-0018); 
2.3.Участь у роботі V 
засідання 
Всеукраїнського 
методичного 
об`єднання 
викладачів 
«Транспортних 
технологій» (10 
год/0,3 ЄКТС), 18 
листопада 2020 року 
(Сертифікат №82); 
2.4.Курс «Школа 
громадського бюджету 
м. Одеси 2020» (16 



ДK 040366, 
виданий 

28.02.2017

годин) (Сертифікат № 
ГБ2020-21); 
2.5.Підвищення 
кваліфікації у Вищій 
школі педагогічної 
майстерності ОНАХТ 
(210 годин), 
Посвідчення 
2020-10/19.
2.6 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.1,3,4,5,8,11,1
2,14,19;
Пункт 1: 
1. Alona Tanasiichuk, 
Olha Hromova, 
Anastasiia Abdullaieva, 
Yulia Holovchuk, 
Kateryna Sokoliuk. 
Influence of 
transformational 
economic processes on 
marketing management 
by an international 
diversified 
conglomerate 
enterprise.European 
journal of sustainable 
development. 
2019/10/1. P. 448 
(WOS).
2. Alona Tanasiichuk, 
Olha Hromova, 
Anastasiia Abdullaieva, 
Yulia Holovchuk, 
Kateryna Sokoliuk. 
Strategy of 
Internationalization by 
Ukrainian Meat 
Producers’ 
Implementation. 
European Journal of 
Sustainable 
Development. 2020. 
Vol.9(1).P.339. 
(Scopus)
3. Alona Tanasiichuk, 
Svitlana Kovalchuk, 
Galyna Otlyvanska, 
Zinaida 
Andrushkevych, 
Kateryna Sokoliuk. 
Influence of Structural 
Processes in the 
Economy of Ukraine on 
Marketing and 
Logistical Processes of 
Domestic Enterprises. 
European Journal of 
Sustainable 
Development. 2021. 
Vol. 10(2). P.187 
(Scopus).
4. Соколюк К.Ю., 
Ніколюк О.В., 
Волобуєва Т.М. Стан 
та перспективи 
розвитку інвестування 
автотранспортних 
технологій: 



логістичний аспект. 
Проблеми системного 
підходу в економіці. 
2021. Вип. 2(82).С.62-
68.
5. Соколюк К.Ю., 
Мільчева В.В., 
Бондарчук Д.О. 
Інвестування 
виноробної галузі 
україни: стан та 
перспективи"Інфрастр
уктура ринку. 2020. 
№50.
6. Значек Р.Р., 
Соколюк К.Ю., 
Мунтян І.В. 
Дослідження 
номенклатури та 
асортименту 
підприємства ПрАТ 
«БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ». 
Економічний простір. 
2020. №156. С. 136-
139. (фахове видання) 
(обсяг власних – 1с.). 
4. 2-81. (фахове 
видання) (обсяг 
власних – 3с.).
7. Мунтян І.В., 
Соколюк К.Ю., Значек 
Р.Р. Виставково-
ярмаркова діяльність 
як ефективна 
організаційна форма 
просування бренду. 
Вісник київського 
університету 
технологій та дизайну. 
Серія: Економічні 
науки. 2020. № 
2(145). С. 7.
8. Соколюк К.Ю., 
Кручек О.А. 
Корпоративна 
культура та етика 
спілкування як 
елемент 
комунікаційної 
політики маркетингу в 
системі електронної 
торгівлі. 
Інфраструктура 
ринку. 2020. №41. С. 
157 – 162. (електронне 
фахове видання) 
(обсяг власних – 3с.).
9. Бондаренко В.М., 
Бондаренко Л.М., 
Соколюк К.Ю. 
Формування ринкової 
системи управління 
земельними 
ресурсами. Збірник 
наукових праць ЧДТУ. 
2019. Вип. 53. С. 14-22. 
(фахове видання) 
(обсяг власних – 2с.).
10. Соколюк К.Ю., 
Ліпковська К.А., 
Березюк В.О. 
Значення і вплив 
сучасних 
інформаційних 
технологій на 
розвиток банківського 
маркетингу. 
Інфраструктура 
ринку. 2019. №30. С. 
455-459. 



URL:http://www.mark
et-infr.od.ua/ukr/20-
2018. (електронне 
фахове видання) 
(обсяг власних - 3 с.).
11. Соколюк К.Ю., 
Головащенко А.В. 
Особливості 
застосування 
ремаркетингу в 
умовах глобалізації. 
Інфраструктура 
ринку. 2018. №18. С. 
204-208. 
URL:http://www.mark
etinfr. od.ua/ukr/18-
2018. (електронне 
фахове видання) 
(обсяг власних - 3 с.
12. Соколюк К.Ю., 
Головащенко А.В. 
Економічний 
потенціал регіону: 
інноваційна складова. 
Інфраструктура 
ринку. 2018. №20. С. 
204-208. 
URL:http://www.mark
etinfr. od.ua/ukr/20-
2018. (електронне 
фахове видання) 
(обсяг власних - 4 с.).
13. Соколюк К.Ю., 
Кучер В.В. 
Позиціонування 
товару як фактор 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості підприємства на 
ринку. 
Інфраструктура 
ринку. 2018. №25. 
URL:http://www.mark
etinfr. od.ua/ukr/25-
2018.(електронне 
фахове видання) 
(обсяг власних - 3с.).
14. Федун І.Л., 
Соколюк К.Ю. 
Інституціональне 
забезпечення 
інноваційно-
інвестиційної 
діяльності в 
аграрному секторі 
економіки України. 
Економіка та 
суспільство. 2017. 
№11. С. 142-149 URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua (фахове 
видання).
Пункт 3:
1. Замкова Н.Л., 
Поліщук І.І., Буга 
Н.Ю., Соколюк К.Ю. 
Поведінка споживача. 
Навчальний посібник. 
– Вінниця: 
Видавничо-
редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 
200 с.
2. Маркетинг 
інвестицій 
регіонального 
розвитку: моног. / 
В.М. Бондаренко, 
О.М. Ковінько, К.Ю. 
Соколюк. – Вінниця: 
Видавничо-



редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ. 2018. 
280 с.
3. Коденська М.Ю., 
Нестерчук Ю.О., 
Соколюк С.Ю., 
Соколюк К.Ю. 
Людський капітал в 
системі соціально-
економічних відносин 
/ М.Ю. Коденська, 
Ю.О. Нестерчук, С.Ю. 
Соколюк, К.Ю. 
Соколюк. – Умань : 
Видавець: 
«Сочінський», 2017. – 
169 с.
Пункт 4:
1. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
"Бізнес-планування у 
підприємницькій 
діяльності" 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність" освітня 
програма 
"Підприємництво у 
сфері виробництва, 
торгівлі та послуг" 
ступеня бакалавр ден. 
і заоч. форм навчання 
/ Л. А. Бахчиванжи, О. 
В. Євтушок, С. А. 
Памбук, К. Ю. 
Соколюк ; відп. за вип. 
В. В. Лагодієнко ; Каф. 
маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
43 с.
2. Соколюк, К. Ю. 
Конспект лекцій з 
курсу "Маркетинг" 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
281 "Публічне 
управління та 
адміністрування" ден. 
та заоч. форми 
навчання / К. Ю. 
Соколюк, О. О. 
Голубьонкова, М. Р. 
Мардар ; відп. за вип. 
В. В. Лагодієнко ; Каф. 
маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
91 с.
3. Соколюк, К. Ю. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
курсу "Маркетинг" 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
281 "Публічне 
управління та 
адміністрування" СВО 
бакалавр ден. і заоч. 
форм навчання / К. 
Ю. Соколюк, О. О. 
Долинська ; відп. за 
вип. В. В. Лагодієнко ; 
Каф. маркетингу 



підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
24 с.
4. Соколюк, К. Ю. 
Опорний конспект 
лекцій з курсу 
"Організація торгівлі" 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність" ден. та 
заоч. форми навчання 
/ К. Ю. Соколюк, О. О. 
Голубьонкова, І. В. 
Мунтян ; відп. за вип. 
В. В. Лагодієнко ; Каф. 
маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
53 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з «Організація 
власної справи з 
основами 
інвестування в 
підприємницьку 
діяльність» 
[Електронний ресурс] 
:  для студентів спец. 
076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність" освітня 
програма 
"Підприємництво у 
сфері виробництва, 
торгівлі та послуг" 
ступеня бакалавр ден. 
і заоч. форм навчання 
/ К.Ю. Соколюк, Л.А. 
Бахчиванжи;  відп. за 
вип. В. В. Лагодієнко ; 
Каф. маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
41 с.
6. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни: 
«Організація власної 
справи з основами 
інвестування в 
підприємницьку 
діяльність» 
[Електронний ресурс] 
:для студентів спец. 
076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність" освітня 
програма 
"Підприємництво у 
сфері виробництва, 
торгівлі та послуг" 
ступеня бакалавр ден. 
і заоч. форм навчання 
/ К.Ю. Соколюк, Л.Я. 
Донець, А.В. 
Лазуткіна; відп. за 
вип. В. В. Лагодієнко ; 
Каф. маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 



41 с.
Пункт 5:
29.12.2016 р. захист 
кандидатської 
дисертації, 
спеціальність 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством; тема – 
«Формування та 
розвиток ринку 
інвестиційних 
ресурсів в аграрному 
секторі економіки»
Пункт 8:
   1.Науково-дослідна 
тема: Підвищення 
ефективності Digital 
маркетингу у 
діяльності 
підприємств сфер 
харчової та 
переробної 
промисловості, 
рекреаційних та 
комерційних послуг 
Державний 
реєстраційний номер - 
0121U107537. 
Керівник. 
   2. Науково-дослідна 
тема: Організаційно-
економічний механізм 
формування 
ефективного 
підприємницького 
сектора регіону на 
засадах інноваційно-
інвестиційного 
маркетингу. 
Державний 
реєстраційний номер - 
0121U109589. 
Керівник.
Пункт 11:
1. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій: ТОВ 
«Місто», м. Вінниця. 
Договір про творчу 
науково-технічну 
співпрацю № 46 від 
09.11.2015р. (термін 
дії: 2015 – 2020 рр.). 
Практичні результати 
від співробітництва – 
Набуття практичних 
навичок студентів у 
підготовці 
друкованого 
рекламного видання.
2. Наукове 
консультування ФГ 
«Січ 1» щодо: 
розробки 
програм/проєктів 
залучення інвестицій; 
організації торгівлі, в 
тому числі 
електронної; 
використання 
інструментів та 
прийомів маркетингу, 
щодо просування 
сільськогосподарської 
продукції ФГ «Січ 1» в 
період з 25.03.2018 р. 
по теперішній час.
Пункт 12:



1. Соколюк К.Ю., 
Бахчеван В.Д. 
Особливості сучасних 
маркетингових 
досліджень. 
Матеріали ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
теорії та практики 
менеджменту». 2020. 
С. 75-76.
2.Соколюк К.Ю. 
Корпоративна 
культура в системі 
електронної комерції. 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
тренди поведінки 
споживачів товарів і 
послуг» 20 лютого 
2020 р., м. Рівне.
3. Соколюк К.Ю., 
Генчу О.М. 
Удосконалення 
товарної політики на 
прикладі ТМ 
«Nescafe». Матеріали 
ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
тренди поведінки 
споживачів товарів і 
послуг» 20 лютого 
2020 р., м. Рівне.
4. Соколюк К.Ю., 
Загородна О.Ю. 
Бізнес-ідея з доставки 
товарів на дім у 
селищі міського типу. 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
тренди поведінки 
споживачів товарів і 
послуг» 20 лютого 
2020 р., м. Рівне.
5. Соколюк К.Ю. 
Інвестиційна 
активність 
сільськогосподарських 
підприємства як 
основа сталого 
розвитку аграрного 
сектору. Публічне 
управління та 
адміністрування у 
процесах економічних 
реформ: збірник тез 
доповідей ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 25 
березня 2020 р. 
Херсон: ДВНЗ 
«ХДАУ», 2020. 399 с. 
С. 279-281.
6. Соколюк К.Ю., 
Кручек О.А. 
Мережевий етикет в 
сегменті електронної 
торгівлі 
фармацевтичної 
галузі. Менеджмент та 
маркетинг у складі 
сучасної економіки, 
науки, освіти, 



практики: Щорічний 
збірник наукових 
робіт. Матеріали VІІІ 
міжнародної науково-
практичної 
дистанційної 
конференції, м. 
Харків, 19 березня 
2020 р.) / редкол.: 
В.В. Малий та ін. 
Харків.: Нац. фармац. 
ун-т, 2020. 385 с. 260-
262.
7. Соколюк К.Ю., 
Долинська О.О. 
Особливості 
залучення інвестицій 
за допомогою мережі 
Інтернет. Збірник тез 
доповідей 80 наукової 
конференції 
викладачів академії 7 
– 8 травня 2020 р. 
https://card-
file.onaft.edu.ua/simple
-search?
query=%D0%A1%D0%
BE%D0%BA%D0%BE%
D0%BB%D1%8E%D0%
BA 
8. Соколюк К.Ю. 
Інноваційна 
діяльність в 
аграрному секторі: 
проблеми та 
перспективи. Збірник 
тез доповідей 80 
наукової конференції 
викладачів академії 7 
– 8 травня 2020 
р.https://card-
file.onaft.edu.ua/simple
-search?
query=%D0%A1%D0%
BE%D0%BA%D0%BE%
D0%BB%D1%8E%D0%
BA  
9. Соколюк К.Ю. 
Комплекс маркетингу 
сучасного закладу 
освіти. Збірник 
наукових праць VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Соціально-політичні, 
економічні та 
гуманітарні виміри 
європейської 
інтеграції України». 
Вінниця. Видавничо-
редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ. 2019. Ч. 
3. С. 139-145.
10. Поліщук І.І., 
Гончар О.І., Соколюк 
К.Ю., Коновал В.В. 
Застосування 
краудсорсингових 
технологій в 
маркетинговому 
менеджменті 
підприємства 
Международный 
журнал «SCIENTIFIC 
LETTERS OF 
INTERNAТIONAL 
ACADEMIC SOCIETY 
OF MICHAL 
BALUDANSKY»: 
Научные записки 



Международного 
академического 
общества Михала 
Балудянского, 2019. 
№3. Том 7. С. 184-188.
11. Поліщук І.І., 
Гончар О.І., Буга 
Н.Ю., Соколюк К.Ю. 
Удосконалення 
організації 
маркетингових 
досліджень в 
управлінні 
потенціалом 
промислових 
підприємств 
Международный 
журнал «SCIENTIFIC 
LETTERS OF 
INTERNAТIONAL 
ACADEMIC SOCIETY 
OF MICHAL 
BALUDANSKY». 
«Научные записки 
Международного 
академического 
общества Михала 
Балудянского». Вып.6 
Т4/2018. С.122-128. 
(обсяг власних – 3 с).
12. Буга Н.Ю., 
Соколюк К.Ю. 
Поведінка споживачів 
інноваційних товарів. 
Международный 
журнал «SCIENTIFIC 
LETTERS OF 
INTERNAТIONAL 
ACADEMIC SOCIETY 
OF MICHAL 
BALUDANSKY». 
«Научные записки 
Международного 
академического 
общества Михала 
Балудянского». Вып.6 
№5/2017. С.18-23. 
(обсяг власних – 3 с).
 Пункт 14:
1. Готувала студентку 
до участі у 
Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
- Побережна О.Ю. (2-
ге місце у першому 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, Наказ № 
450-01 від 23.12.2019 
р)
2. Міжнародний 
конкурс студентських 
наукових робіт “Black 
Sea Science»-2021р., 3 
місце – Бондарчук 
Дарія. Науковий 
керівник к.е.н., ст. 
викл. Соколюк К.Ю.
Пункт 19:
1.Дійсний член 
Української асоціації 
маркетингу 
(Сертифікат №428 від 
10 червня 2019 р.)
2. Організація та 
участь у V засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2020, м. 



Одеса (дистанційно).
4. Посилання та 
профілі:
4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&auth
orId=57217833972&zon
e
4.2. профіль 
WebofSciencе 
https://app.webofknow
ledge.com/author/recor
d/33253024?
lang=ru_RU&SID=D6A
iKBbvad2AaKvGsSH 
4.3. GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=Jr4MF2oA
AAAJ&view_op=list_w
orks&sortby=pubdate

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 Взаємодія 
видів 
транспорту

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.:
 Курси підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Сучасні 
технології навчання» 
(90 годин); курси 
підвищення 
кваліфікації на курсах: 
Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладача (60 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);
 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.1,3,4,10,11,12,19;
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.
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.
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 
международно 
участие. Сборник 
доклади. ЕКО Варна, 
2020. с. 14 – 18
4. Волобуєва, Т.В. 
Стан та перспективи 
інвестування розвитку 
автотранспортних 
технологій: 
логістичний аспект. // 
Соколюк К.Ю., 



Волобуєва Т.В., 
Ніколюк А.М., 2021.
5. Волобуєва, Т.В. 
Удосконалення 
навичок керування 
транспортним 
засобом за допомогою 
спеціалізованих 
технічних засобів // Т. 
В. Волобуєва, В.М. 
Сирота, Степанов О.В., 
Венгер А.С., 2021.
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 
робіт [Текст] : навч. 
посіб. / В.М. Сирота, 
Т.В. Волобуєва, В.Б. 
Кострубіна [та ін.] – 
Одеса : ОАДК ОНПУ, 
2019. 267 с.
4. Технічні засоби 
регулювання 
дорожнього руху 
[Текст] : навч. посіб.  / 
А.С. Венгер , Т. В.  
Волобуєва  – Одеса : 
ОАДК ОНПУ, 2019. 
180 с.
5. Організація 
дорожнього руху 
[Текст] : навч. посіб.  / 
А.С. Венгер , Т.В.  
Волобуєва  – Одеса : 
ОАДК ОНПУ, 2020. 
187 с.
6 Транспортно-
експлуатаційні 
властивості 
автомобільних шляхів 
: [Текст] : навч. посіб.  
/ Венгер А. С., 
Волобуєва Т. В. Одеса : 
ОАДК ОНПУ, 2020. 
280 с.
7. 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 
автомобільних 
перевезень [Текст] : 
метод. вказівки ( до 
виконання 
розрахунково-
графічної 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») 
/ Т. В. Волобуєва ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. – 64 с.  
2. Волобуєва, Т.В. 
Мехатроніка [Текст] : 
метод. вказівки ( до 
виконання 
контрольної 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») 
/ Т. В. Волобуєва ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. – 20 с.  
3. Вступ в 
спеціальність [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.: Т.В. 
Волобуєва,– Одеса: 
ОДАБА, 2019. – 104 с.
4. Організація 



автомобільних 
перевезень [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.: Т.В. Волобуєва. 
– Одеса: ОДАБА, 2019. 
– 217 с.
5. 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: 
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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 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).
4. Посилання на 
профілі:
4.1. профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
hl=uk&user=hWwl15M
AAAAJ&view_op=list_
works&sortby=pubdate 

396787 Соколюк 
Катерина 
Юріївна

Доцент 0,25 
ставки, 
Сумісництв
о

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
бакалавра, 
Уманський 

національний 
університет 
садівництва, 

рік закінчення: 
2010, 

спеціальність: 
0501 

Економіка і 
підприємництв

о, Диплом 
магістра, 

Уманський 
національний 

університет 
садівництва, 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
8.050107 

Економіка 
підприємства, 

Диплом 
магістра, 

Вінницький 
торговельно - 
економічний 

інститут 
Київського 

національного 
торговельно - 
економічного 
університету, 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
075 

Маркетинг, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 040366, 

виданий 
28.02.2017

7 Логістичний 
менеджмент

1.к.ек.н., «Економіка 
та управління 
національним 
господарством» тема 
дисертації 
«Формування та 
розвиток ринку 
інвестиційних 
ресурсів в аграрному 
секторі економіки, 
(ДК №040366);
2. стажування 2020р.:
2.1.Воркшоп 03-05 
грудня 2020 року 
(Corporate well-beging 
as the energy of 
business» (3 EKTS) 
Tallinn, Estonia 
(Сертифікат № SCIR-
2020-0118); 
2.2. Міжнародна 
конференція 
«Corporation 
management» (ІССМ) 
03-05 грудня 2020 
року, Tallinn, Estonia 
(Сертифікат № ІССМ-
2020-0018); 
2.3.Участь у роботі V 
засідання 
Всеукраїнського 
методичного 
об`єднання 
викладачів 
«Транспортних 
технологій» (10 
год/0,3 ЄКТС), 18 
листопада 2020 року 
(Сертифікат №82); 
2.4.Курс «Школа 
громадського бюджету 
м. Одеси 2020» (16 
годин) (Сертифікат № 
ГБ2020-21); 
2.5.Підвищення 
кваліфікації у Вищій 
школі педагогічної 
майстерності ОНАХТ 
(210 годин), 
Посвідчення 
2020-10/19.
2.6 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.1,3,4,5,8,11,1
2,14,19;
Пункт 1: 
1. Alona Tanasiichuk, 
Olha Hromova, 
Anastasiia Abdullaieva, 
Yulia Holovchuk, 
Kateryna Sokoliuk. 
Influence of 
transformational 
economic processes on 
marketing management 
by an international 
diversified 
conglomerate 
enterprise.European 
journal of sustainable 
development. 
2019/10/1. P. 448 
(WOS).
2. Alona Tanasiichuk, 
Olha Hromova, 
Anastasiia Abdullaieva, 
Yulia Holovchuk, 
Kateryna Sokoliuk. 
Strategy of 
Internationalization by 
Ukrainian Meat 
Producers’ 
Implementation. 
European Journal of 
Sustainable 
Development. 2020. 
Vol.9(1).P.339. 
(Scopus)
3. Alona Tanasiichuk, 
Svitlana Kovalchuk, 
Galyna Otlyvanska, 
Zinaida 
Andrushkevych, 
Kateryna Sokoliuk. 
Influence of Structural 
Processes in the 
Economy of Ukraine on 
Marketing and 
Logistical Processes of 
Domestic Enterprises. 
European Journal of 
Sustainable 
Development. 2021. 
Vol. 10(2). P.187 
(Scopus).
4. Соколюк К.Ю., 
Ніколюк О.В., 
Волобуєва Т.М. Стан 
та перспективи 
розвитку інвестування 
автотранспортних 
технологій: 
логістичний аспект. 
Проблеми системного 
підходу в економіці. 
2021. Вип. 2(82).С.62-
68.
5. Соколюк К.Ю., 
Мільчева В.В., 
Бондарчук Д.О. 
Інвестування 
виноробної галузі 



україни: стан та 
перспективи"Інфрастр
уктура ринку. 2020. 
№50.
6. Значек Р.Р., 
Соколюк К.Ю., 
Мунтян І.В. 
Дослідження 
номенклатури та 
асортименту 
підприємства ПрАТ 
«БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ». 
Економічний простір. 
2020. №156. С. 136-
139. (фахове видання) 
(обсяг власних – 1с.). 
4. 2-81. (фахове 
видання) (обсяг 
власних – 3с.).
7. Мунтян І.В., 
Соколюк К.Ю., Значек 
Р.Р. Виставково-
ярмаркова діяльність 
як ефективна 
організаційна форма 
просування бренду. 
Вісник київського 
університету 
технологій та дизайну. 
Серія: Економічні 
науки. 2020. № 
2(145). С. 7.
8. Соколюк К.Ю., 
Кручек О.А. 
Корпоративна 
культура та етика 
спілкування як 
елемент 
комунікаційної 
політики маркетингу в 
системі електронної 
торгівлі. 
Інфраструктура 
ринку. 2020. №41. С. 
157 – 162. (електронне 
фахове видання) 
(обсяг власних – 3с.).
9. Бондаренко В.М., 
Бондаренко Л.М., 
Соколюк К.Ю. 
Формування ринкової 
системи управління 
земельними 
ресурсами. Збірник 
наукових праць ЧДТУ. 
2019. Вип. 53. С. 14-22. 
(фахове видання) 
(обсяг власних – 2с.).
10. Соколюк К.Ю., 
Ліпковська К.А., 
Березюк В.О. 
Значення і вплив 
сучасних 
інформаційних 
технологій на 
розвиток банківського 
маркетингу. 
Інфраструктура 
ринку. 2019. №30. С. 
455-459. 
URL:http://www.mark
et-infr.od.ua/ukr/20-
2018. (електронне 
фахове видання) 
(обсяг власних - 3 с.).
11. Соколюк К.Ю., 
Головащенко А.В. 
Особливості 
застосування 
ремаркетингу в 



умовах глобалізації. 
Інфраструктура 
ринку. 2018. №18. С. 
204-208. 
URL:http://www.mark
etinfr. od.ua/ukr/18-
2018. (електронне 
фахове видання) 
(обсяг власних - 3 с.
12. Соколюк К.Ю., 
Головащенко А.В. 
Економічний 
потенціал регіону: 
інноваційна складова. 
Інфраструктура 
ринку. 2018. №20. С. 
204-208. 
URL:http://www.mark
etinfr. od.ua/ukr/20-
2018. (електронне 
фахове видання) 
(обсяг власних - 4 с.).
13. Соколюк К.Ю., 
Кучер В.В. 
Позиціонування 
товару як фактор 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості підприємства на 
ринку. 
Інфраструктура 
ринку. 2018. №25. 
URL:http://www.mark
etinfr. od.ua/ukr/25-
2018.(електронне 
фахове видання) 
(обсяг власних - 3с.).
14. Федун І.Л., 
Соколюк К.Ю. 
Інституціональне 
забезпечення 
інноваційно-
інвестиційної 
діяльності в 
аграрному секторі 
економіки України. 
Економіка та 
суспільство. 2017. 
№11. С. 142-149 URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua (фахове 
видання).
Пункт 3:
1. Замкова Н.Л., 
Поліщук І.І., Буга 
Н.Ю., Соколюк К.Ю. 
Поведінка споживача. 
Навчальний посібник. 
– Вінниця: 
Видавничо-
редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 
200 с.
2. Маркетинг 
інвестицій 
регіонального 
розвитку: моног. / 
В.М. Бондаренко, 
О.М. Ковінько, К.Ю. 
Соколюк. – Вінниця: 
Видавничо-
редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ. 2018. 
280 с.
3. Коденська М.Ю., 
Нестерчук Ю.О., 
Соколюк С.Ю., 
Соколюк К.Ю. 
Людський капітал в 
системі соціально-
економічних відносин 



/ М.Ю. Коденська, 
Ю.О. Нестерчук, С.Ю. 
Соколюк, К.Ю. 
Соколюк. – Умань : 
Видавець: 
«Сочінський», 2017. – 
169 с.
Пункт 4:
1. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
"Бізнес-планування у 
підприємницькій 
діяльності" 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність" освітня 
програма 
"Підприємництво у 
сфері виробництва, 
торгівлі та послуг" 
ступеня бакалавр ден. 
і заоч. форм навчання 
/ Л. А. Бахчиванжи, О. 
В. Євтушок, С. А. 
Памбук, К. Ю. 
Соколюк ; відп. за вип. 
В. В. Лагодієнко ; Каф. 
маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
43 с.
2. Соколюк, К. Ю. 
Конспект лекцій з 
курсу "Маркетинг" 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
281 "Публічне 
управління та 
адміністрування" ден. 
та заоч. форми 
навчання / К. Ю. 
Соколюк, О. О. 
Голубьонкова, М. Р. 
Мардар ; відп. за вип. 
В. В. Лагодієнко ; Каф. 
маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
91 с.
3. Соколюк, К. Ю. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
курсу "Маркетинг" 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
281 "Публічне 
управління та 
адміністрування" СВО 
бакалавр ден. і заоч. 
форм навчання / К. 
Ю. Соколюк, О. О. 
Долинська ; відп. за 
вип. В. В. Лагодієнко ; 
Каф. маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
24 с.
4. Соколюк, К. Ю. 
Опорний конспект 
лекцій з курсу 
"Організація торгівлі" 
[Електронний ресурс] 



: для студентів спец. 
076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність" ден. та 
заоч. форми навчання 
/ К. Ю. Соколюк, О. О. 
Голубьонкова, І. В. 
Мунтян ; відп. за вип. 
В. В. Лагодієнко ; Каф. 
маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
53 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з «Організація 
власної справи з 
основами 
інвестування в 
підприємницьку 
діяльність» 
[Електронний ресурс] 
:  для студентів спец. 
076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність" освітня 
програма 
"Підприємництво у 
сфері виробництва, 
торгівлі та послуг" 
ступеня бакалавр ден. 
і заоч. форм навчання 
/ К.Ю. Соколюк, Л.А. 
Бахчиванжи;  відп. за 
вип. В. В. Лагодієнко ; 
Каф. маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
41 с.
6. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни: 
«Організація власної 
справи з основами 
інвестування в 
підприємницьку 
діяльність» 
[Електронний ресурс] 
:для студентів спец. 
076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність" освітня 
програма 
"Підприємництво у 
сфері виробництва, 
торгівлі та послуг" 
ступеня бакалавр ден. 
і заоч. форм навчання 
/ К.Ю. Соколюк, Л.Я. 
Донець, А.В. 
Лазуткіна; відп. за 
вип. В. В. Лагодієнко ; 
Каф. маркетингу 
підприємництва і 
торгівлі. — Одеса : 
ОНАХТ, 2020. — 
Електрон. текст. дані: 
41 с.
Пункт 5:
29.12.2016 р. захист 
кандидатської 
дисертації, 
спеціальність 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством; тема – 



«Формування та 
розвиток ринку 
інвестиційних 
ресурсів в аграрному 
секторі економіки»
Пункт 8:
   1.Науково-дослідна 
тема: Підвищення 
ефективності Digital 
маркетингу у 
діяльності 
підприємств сфер 
харчової та 
переробної 
промисловості, 
рекреаційних та 
комерційних послуг 
Державний 
реєстраційний номер - 
0121U107537. 
Керівник. 
   2. Науково-дослідна 
тема: Організаційно-
економічний механізм 
формування 
ефективного 
підприємницького 
сектора регіону на 
засадах інноваційно-
інвестиційного 
маркетингу. 
Державний 
реєстраційний номер - 
0121U109589. 
Керівник.
Пункт 11:
1. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій: ТОВ 
«Місто», м. Вінниця. 
Договір про творчу 
науково-технічну 
співпрацю № 46 від 
09.11.2015р. (термін 
дії: 2015 – 2020 рр.). 
Практичні результати 
від співробітництва – 
Набуття практичних 
навичок студентів у 
підготовці 
друкованого 
рекламного видання.
2. Наукове 
консультування ФГ 
«Січ 1» щодо: 
розробки 
програм/проєктів 
залучення інвестицій; 
організації торгівлі, в 
тому числі 
електронної; 
використання 
інструментів та 
прийомів маркетингу, 
щодо просування 
сільськогосподарської 
продукції ФГ «Січ 1» в 
період з 25.03.2018 р. 
по теперішній час.
Пункт 12:
1. Соколюк К.Ю., 
Бахчеван В.Д. 
Особливості сучасних 
маркетингових 
досліджень. 
Матеріали ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 



теорії та практики 
менеджменту». 2020. 
С. 75-76.
2.Соколюк К.Ю. 
Корпоративна 
культура в системі 
електронної комерції. 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
тренди поведінки 
споживачів товарів і 
послуг» 20 лютого 
2020 р., м. Рівне.
3. Соколюк К.Ю., 
Генчу О.М. 
Удосконалення 
товарної політики на 
прикладі ТМ 
«Nescafe». Матеріали 
ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
тренди поведінки 
споживачів товарів і 
послуг» 20 лютого 
2020 р., м. Рівне.
4. Соколюк К.Ю., 
Загородна О.Ю. 
Бізнес-ідея з доставки 
товарів на дім у 
селищі міського типу. 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
тренди поведінки 
споживачів товарів і 
послуг» 20 лютого 
2020 р., м. Рівне.
5. Соколюк К.Ю. 
Інвестиційна 
активність 
сільськогосподарських 
підприємства як 
основа сталого 
розвитку аграрного 
сектору. Публічне 
управління та 
адміністрування у 
процесах економічних 
реформ: збірник тез 
доповідей ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 25 
березня 2020 р. 
Херсон: ДВНЗ 
«ХДАУ», 2020. 399 с. 
С. 279-281.
6. Соколюк К.Ю., 
Кручек О.А. 
Мережевий етикет в 
сегменті електронної 
торгівлі 
фармацевтичної 
галузі. Менеджмент та 
маркетинг у складі 
сучасної економіки, 
науки, освіти, 
практики: Щорічний 
збірник наукових 
робіт. Матеріали VІІІ 
міжнародної науково-
практичної 
дистанційної 
конференції, м. 
Харків, 19 березня 
2020 р.) / редкол.: 
В.В. Малий та ін. 



Харків.: Нац. фармац. 
ун-т, 2020. 385 с. 260-
262.
7. Соколюк К.Ю., 
Долинська О.О. 
Особливості 
залучення інвестицій 
за допомогою мережі 
Інтернет. Збірник тез 
доповідей 80 наукової 
конференції 
викладачів академії 7 
– 8 травня 2020 р. 
https://card-
file.onaft.edu.ua/simple
-search?
query=%D0%A1%D0%
BE%D0%BA%D0%BE%
D0%BB%D1%8E%D0%
BA 
8. Соколюк К.Ю. 
Інноваційна 
діяльність в 
аграрному секторі: 
проблеми та 
перспективи. Збірник 
тез доповідей 80 
наукової конференції 
викладачів академії 7 
– 8 травня 2020 
р.https://card-
file.onaft.edu.ua/simple
-search?
query=%D0%A1%D0%
BE%D0%BA%D0%BE%
D0%BB%D1%8E%D0%
BA  
9. Соколюк К.Ю. 
Комплекс маркетингу 
сучасного закладу 
освіти. Збірник 
наукових праць VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Соціально-політичні, 
економічні та 
гуманітарні виміри 
європейської 
інтеграції України». 
Вінниця. Видавничо-
редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ. 2019. Ч. 
3. С. 139-145.
10. Поліщук І.І., 
Гончар О.І., Соколюк 
К.Ю., Коновал В.В. 
Застосування 
краудсорсингових 
технологій в 
маркетинговому 
менеджменті 
підприємства 
Международный 
журнал «SCIENTIFIC 
LETTERS OF 
INTERNAТIONAL 
ACADEMIC SOCIETY 
OF MICHAL 
BALUDANSKY»: 
Научные записки 
Международного 
академического 
общества Михала 
Балудянского, 2019. 
№3. Том 7. С. 184-188.
11. Поліщук І.І., 
Гончар О.І., Буга 
Н.Ю., Соколюк К.Ю. 
Удосконалення 
організації 



маркетингових 
досліджень в 
управлінні 
потенціалом 
промислових 
підприємств 
Международный 
журнал «SCIENTIFIC 
LETTERS OF 
INTERNAТIONAL 
ACADEMIC SOCIETY 
OF MICHAL 
BALUDANSKY». 
«Научные записки 
Международного 
академического 
общества Михала 
Балудянского». Вып.6 
Т4/2018. С.122-128. 
(обсяг власних – 3 с).
12. Буга Н.Ю., 
Соколюк К.Ю. 
Поведінка споживачів 
інноваційних товарів. 
Международный 
журнал «SCIENTIFIC 
LETTERS OF 
INTERNAТIONAL 
ACADEMIC SOCIETY 
OF MICHAL 
BALUDANSKY». 
«Научные записки 
Международного 
академического 
общества Михала 
Балудянского». Вып.6 
№5/2017. С.18-23. 
(обсяг власних – 3 с).
 Пункт 14:
1. Готувала студентку 
до участі у 
Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
- Побережна О.Ю. (2-
ге місце у першому 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, Наказ № 
450-01 від 23.12.2019 
р)
2. Міжнародний 
конкурс студентських 
наукових робіт “Black 
Sea Science»-2021р., 3 
місце – Бондарчук 
Дарія. Науковий 
керівник к.е.н., ст. 
викл. Соколюк К.Ю.
Пункт 19:
1.Дійсний член 
Української асоціації 
маркетингу 
(Сертифікат №428 від 
10 червня 2019 р.)
2. Організація та 
участь у V засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об'єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2020, м. 
Одеса (дистанційно).
4. Посилання та 
публікації та тези:
4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&auth
orId=57217833972&zon
e
4.2. профіль 



WebofSciencе 
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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.
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

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 Транспортне 
планування 
міст

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.:
 Курси підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Сучасні 
технології навчання» 
(90 годин); курси 
підвищення 
кваліфікації на курсах: 
Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладача (60 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);
 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.1,3,4,10,11,12,19;
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.
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.
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 
международно 
участие. Сборник 
доклади. ЕКО Варна, 
2020. с. 14 – 18
4. Волобуєва, Т.В. 
Стан та перспективи 
інвестування розвитку 
автотранспортних 
технологій: 
логістичний аспект. // 
Соколюк К.Ю., 
Волобуєва Т.В., 
Ніколюк А.М., 2021.
5. Волобуєва, Т.В. 
Удосконалення 
навичок керування 
транспортним 
засобом за допомогою 
спеціалізованих 
технічних засобів // Т. 
В. Волобуєва, В.М. 
Сирота, Степанов О.В., 
Венгер А.С., 2021.
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 
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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.
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 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).
4. Посилання на 
профілі:
4.1. профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
hl=uk&user=hWwl15M
AAAAJ&view_op=list_
works&sortby=pubdate 

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 Інформаційні 
системи і 
технології на 
транспорті

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.
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

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 Основи теорії 
систем і 
управління

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 
зовнішньоторговельн
их 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.  
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&auth
orId=57209501571&zon
e= 

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 Дослідження 
операцій в 
транспортних 
системах

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 
зовнішньоторговельн
их 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.  
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&auth
orId=57209501571&zon
e= 

81833 Криворучко 
Вікторія 

Доцент 0,5 
ставки, 

Інженерно-
будівельний 

Диплом 
спеціаліста, 

12 Зовнішньо-
торгівельні 

1. К. юр. н., 12.00.03 
"Цивільне право і 



Олегівна Основне 
місце 
роботи

інститут Одеський 
державний 

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

1997, 
спеціальність:  

Правознавство, 
Диплом 
магістра, 
Одеська 

державна 
академія 

будівництва та 
архітектури, 

рік закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
0501 

Економіка 
підприємства, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043804, 
виданий 

10.10.2017

транспортні 
операції

цивільний процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право", тема 
дисертації "Цивільно-
правове регулювання 
договорів 
енергопостачання" ( 
ДК № 043804);
2.Стажування:
2.1. 2017р. Зарахувати 
міжнародне науково-
педагогічне 
стажування на тему 
"Юридична освіта 
майбутнього: 
перспективні та 
пріоритетні напрями 
наукових досліджень" 
за фахом "Юридичні 
науки" в обсязі 108 
годин, яке проходило 
в період з 27.11.2017р. 
по 01.12.2017р. в 
Люблінському 
науково-технічному 
парку та Університеті 
Марії Кюрі-
Складовської (м. 
Люблін, Республіка 
Польща), сертифікат, 
наказ про зарахування 
№53/вк від 
26.01.2018р. ;
2.2. 2021 р. 
Зарахування як 
підвищення 
кваліфікації участі у 
міжнародному 
науковому стажуванні 
«Innovations in 
Education. Innovative 
Technologies for 
Teaching Professional 
Disciplines», яке 
проходило у Вищій 
Технологічній школі у 
м. Катовіце, Польща 
обсягом 180 год (6 
кредитів ЄКТС), 
сертифікат, 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.1,3,4,11,12,19,20;
Пункт 1:
1.Kryvoruchko V.  
Development of 
business educationin 
Ukraine 
EconomicandSocialDev
elopment. 2018.  №32. 
Р.148-158 (Журнал 
включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
даних WebofScience)
2. Криворучко В. О. 
Укладання, зміна і 
розірвання договору 
енергопостачання.Нау
ковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 



«Юриспруденція». 
2016. №18. С.44-47  
(Наказ МОН №463 від 
25.04.2013р., наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 326 
від 04.04.2018 р.)
3. Криворучко В.О. 
Проходження 
держаної служби, як 
реалізація державного 
управління.Право та 
державне управління. 
2017. №4. С.185-190 
(Наказ МОН №820 
від 11.07.2016р.)
4. Криворучко В.О. 
Органи виконавчої 
влади як суб'єкти 
адміністративного 
управління.Підприєм
ництво господарство і 
право. 2018. №3. С.95-
99 (наказ МОН 
України № 1328 від 
21.12.2015 (додаток № 
8))
5. Криворучко В.О., 
Огороднійчук І.А. 
Формування 
праворозуміння та 
правової 
компетентності при 
підготовці майбутніх 
архітекторів. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Право. 2020. Вип.60. 
С.15-18 (Наказ МОН 
України № 793 від 04 
липня 2014 р.)
6. Криворучко В.О., 
Огороднійчук І.А. 
Зміст договору 
енергопостачання. 
Право і суспільство. 
2020. №2. С.182-188 
(Наказ МОН № 6143 
від 28.12.2019 р.)
Пункт 3:
1) Olena Karanfilova, 
Viktoriia Kryvoruchko 
Role of science and 
education 
forsustainable 
development:Monograp
h/ 
EditedbyMagdalenaWie
rzbik-Strońska and 
Iryna Ostopolets. 
Katowice:Civil 
Engineering and 
AppliedArtsUniversityof
Technology, 2021. 
980с.
2 ) Криворучко В.О. 
Культура якості: 
інвестиційна 
привабливість 
ноосферної освіти: 
колективна 
монографія/ за 
заг.наук.ред. 
С.С.Єрмакової. Одеса: 
ОДАБА, 2021. 239с.
Пункт 4:
1) Єрмакова С. С, 
Криворучко В. О. 
Інтелектуальна 



власність: Методичні 
вказівки до виконання 
контрольних робіт з 
курсу «Інтелектуальна 
власність» для 
студентів усіх 
спеціальностей, 
денної та заочної 
форм навчання: навч.-
метод. посіб. Одеса, 
2018. 44 с.
2) Єрмакова С. С, 
Криворучко В. О. 
Провайдинг освітніх 
інновацій: Методичні 
вказівки до виконання 
контрольних робіт з 
курсу «Провайдинг 
освітніх інновацій» 
для студентів усіх 
спеціальностей, 
денної та заочної 
форм навчання: навч.-
метод. посіб. Одеса, 
2018. 32 с.
3) Єрмакова С. С. 
Криворучко В. О. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
курсу 
«Інтелектуальнавласн
ість» для студентів 
усіх спеціальностей, 
денної та 
заочноїформинавчанн
я:навч.-метод. посіб. 
Одеса, 2019. 57 с.
 Пункт 11:
 Наукове 
консультування АО 
«КФ «Домінанта» 
(довідка № 21 
від 02.03.2020 р.)
Пункт 12:
1) Криворучко В.О. 
Характерні ознаки та 
особливості 
типологізації 
договорів з 
енергопостачання.Vise
gradjournalonhumanrig
hts. 2016. №1. С.115-
120
2)Криворучко В.О. 
Историческое 
становление 
договоров 
энергоснабжения. 
«LegeasiViata».  2016.  
№12. с.54-57
3) Криворучко В.О. 
Належність та 
допустимість доказів в 
кримінальному 
процесі.Концепція 
розвитку правової 
держави в Україні: 
тези 
доп.міжнар.наук.-
практ.конф., (м.Київ,  
13-14 жовт.2017). Київ, 
2017.С.146-149
4)  Криворучко В.О. 
Встановлення істини в 
правозастосовній 
діяльності. Правові 
реформи: 
міжнародний і 
український досвід: 
тези 
доп.міжнар.наук.-



практ.конф., 
(м.Дніпро,  24-25 лист. 
2017). Дніпро, 
2017С.238-240
5) Криворучко В.О. 
Вища юридична освіта 
як інструмент 
запровадження 
правової системи в 
Україні.  Тенденції 
розвитку юридичної 
науки в 
інформаційному 
суспільстві:тези доп. 
всеукр.наук.-
практ.конф. (м.Одеса 
28 груд.2018). Одеса, 
2018. С.11-14
6)   Kryvoruchko V.  
Development of 
business education in 
Ukraine Economic and 
Social 
Development.2018.  
№32. Р.148-158
7) Криворучко В.О. 
Вищаюридична освіта 
як інструмент 
запровадження 
правової системи в 
Україні.  Тенденції 
розвитку юридичної 
науки в 
інформаційному 
суспільстві: тези доп. 
всеукр. наук.-практ. 
конф. (м.Одеса 28 
груд.2018). Одеса, 
2018. С.11-14
8)Криворучко В.О. 
Європеїзація 
юридичної освіти. 
Інновації в освіті: 
сутність, проблеми, 
перспективи:зб. тез 
доп. міжнар.наук.-
практ.конф., м.Одеса, 
21-22 жовт.2019). 
Одеса, 2019. С.121-123
9) Криворучко В.О. 
Поняття «Девіації»: 
підходи його 
вивчення. Право і 
держава: проблеми 
розвитку та взаємодії 
у ХХІ ст. :зб. тез доп. 
міжнар.наук.-
практ.конф., 
м.Запоріжжя, 24-25 
січ.2020). Запоріжжя, 
2020. С.119-123
 Пункт 19:
Член Національної 
асоціації адвокатів 
України . – ст.45 
Закону України «Про 
адвокатуру та 
адвокатську 
діяльність»
 Пункт 20:
Здійснення 
професійної 
діяльності адвоката, 
як самозайнятої особи 
(свідоцтво про право 
здійснення 
адвокатської 
діяльності №756 від 
23.07.2012р.)
4. Посилання та 
публікації та тези:



4.1. профіль 
WebofSciencе
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/40528814   
4.2.бібліотека ім. В.І. 
Вернадського:
1.Особливості 
відповідальності за 
договором 
енергопостачання -
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Pis_2015_6%282%
29__17
2. Укладання, зміна і 
розірвання договору 
енергопостачання - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nvmgu_jur_2015_
18(2)__13
3. Правові проблеми 
забезпечення 
виконання договорів 
енергопостачання - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/urid_2015_1_20

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 та 
комп'ютерна 
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

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, 

Південноукраї
нський 

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

142195 Кадієвська 
Ірина 
Аркадіївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
університет 

імені І. І. 
Мечникова, рік 

закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 025246, 

виданий 
16.09.2004, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

017581, 
виданий 

21.06.2007, 
Атестат 

професора 
12ПP 009728, 

виданий 
26.06.2014

21 Філософія 1.Д. філос.н., 09.00.10 
«Філософія освіти», 
(ДД № 000162),тема 
дисертації  «Цінності 
освітнього гуманізму в 
контексті 
глобалізації»,професо
р за кафедрою 
філософії, політології, 
психології та права (12 
ПР 009728);
 2.стажування:
2.1: 2017р., Участь у ІІ 
Міжнародному 
симпозіумі з філософії 
освіти, мистецтва та 
історії науки у м. 
Мугла (Туреччина) 
SITKI KOCMAN 
UNIVERSITESI, який 
проходив з 3 травня 
по 07 травня 
2017р.,наказ №281/вк 
від10.05.2017р.;  2.2: 
2018 р. Зарахувати як 
стажування 
проходження Школи 
інтелектуального 
розвитку "Зимова 
філософсько-
психологічна школа" в 
рамках проекту 
"Об’єднуючи людей 
заради розбудови 
миру", загальною 
кількістю 180 годин, 
сертифікат учасника, 
наказ про зарахування 
№196/вк від 
30.03.2018р.;
3.Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 



Ліцензійних умов (в 
редакції 2021 р.): 
пп.1,3,4,11,12,14,19,20;
Пункт 1:
Nazarenko O., 
Kadievskaya I., Wright 
H. On the deformation 
with the special type of 
stress tensor. AIP 
Conference Proceedings 
2302, 040006 (2020); 
https://doi.org/10.1063
/5.0033759 Published 
Online: 03 December 
2020.
1. Врайт Г. Я. І. А. 
Кадієвська. Роль 
філософії в сучасному 
суспільстві. Гілея : 
науковий вісник. 
2020. Вип. 153 (2). С. 
173-177.
2. Нарядько Г. Я., 
Кадиевская И. А.  
Современные 
особенности 
проблемы 
распространения 
синдрома 
эмоционального 
выгорания (СЭВ) 
среди работников 
сферы образования. 
Гілея : науковий 
вісник. 2018. Випуск 
137. С. 274-278.
3. Кадиевская И. А., 
Бикова С. В. Роль 
духовной атмосферы в 
жизни современного 
украинского 
общества. Наукове 
пізнання. Методологія 
та технологія. 2017. 
Випуск 1 (38). С. 47-53 
(Рішення МОН №241 
від 09.03.2016р. )
4. Кадиевская И. А. 
Значение и роль 
гуманитарных 
дисциплин в 
стратегии развития 
украинского высшего 
образования. Наукове 
пізнання. Методологія 
та технологія. 2017. 
Випуск 1 (38). С. 47-53 
(Рішення МОН №241 
від 09.03.2016р. )
5. Кадієвська І. А., 
Нарядько Г. Я. 
Детермінанти 
формування 
особистості 
(соціально-
філософський аналіз). 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. 2016. 
Вип.114 (№11). С. 189-
192 (Рішення МОН № 
747 від 13.07.2015). 
6. Кадиевская И. А. 
Любовь как высшая 
форма принятия 
между людьми. Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. 2017. Вип.118 
(№ 3). С. 218-221 
(Рішення МОН № 747 



від 13.07.2015). 
7. Кадієвська І.А. 
Філософські та 
психологічні аспекти 
впливу карантину на 
життя людини і 
суспільства. Наукове 
пізнання: методологія 
та технологія. 
Філософія. Вип.1(47). 
С.92-97 (033. 
Філософія відповідно 
до Наказу МОН 
України від 
02.07.2020 № 886)
Пункт 3:
1. Кадиевская И. А., 
Пастушенко О. В. 
Основания 
правосознания 
трансформирующегос
я общества : 
монография. Одесса : 
ВМВ, 2016. 168 с.
2. Innovations in 
humanities: restarting : 
monograph. Series of 
monographs Faculty of 
Architecture, Civil 
Engineering and 
Applied Arts. Katowice 
School of Technology, 
2019. 211 p.
3. Сучасні тенденції у 
філософії освіти: 
європейські практики 
та національні 
перспективи : 
монографія (рукопис) 
/ І. А. Кадієвська та ін. 
Харків : Факт, 2020. 
120 с.
4. Культура якості: 
інвестиційна 
привабливість 
ноосферної освіти:
[колективна 
монографія]; авт. кол.: 
С. С. Єрмакова, Н. В. 
Кічук, Є. 
Р.Борінштейн, С. В. 
Осауленко, О. Б. 
Василенко, Л. В. 
Кримець, І. А.Педько 
та ін. / за заг. ред. С. С. 
Єрмакової . – Одеса 
«ВМВ», 2021 – 242 
с.58-63
Пункт 4: 
1. Кадієвська І. А., 
Сазонов В. В. 
Методичні вказівки  з 
дисципліни «Логіка» : 
методичні вказівки. 
Одеса, 2017. 35 с.
2. Кадієвська І. А., 
Сазонов В. В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни «Історія і 
філософія науки» : 
методичні вказівки. 
Одеса, 2017. 63 с.
3. Кадієвська І. А., 
Бикова С. В., Сазонов 
В. В. Методичні 
вказівки з дисципліни 
«Психологія і 
педагогіка» до 
самостійної роботи : 
методичні вказівки. 
Одеса : Друкарня 



ОДАБА, 2018. 63 с.
4. Кадієвська І. А., 
Бикова С. В. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Психологія» для 
студентів освітнього 
рівня бакалавр : 
методичні вказівки. 
Одеса : Вид-во 
ОДАБА, 2018. 42 с.
5. Кадієвьска І. А., 
Сазонов В. В., 
Кадієвська О. В., 
Крижантовський А. В. 
Філософія (конспект 
лекцій). Одеса : 
Друкарня ОДАБА, 
2019. 97 с.
6. Кадієвська І. А., 
Сазонов В. В., 
Каранфілова О. В., 
Нарядько Г. Я. 
Методичні  вказівки з  
дисципліни   
«Соціологія  та 
політологія» до 
самостійної роботи 
для студентів 
освітнього рівня 
бакалавр галузі  знань 
– 07 «Управління  та 
адміністрування». 
ОДАБА, 2020. 55 с.
7. Кадієвська І. А., 
Сазонов В. В., 
Каранфілова О. В.  
Методичні  вказівки з  
дисципліни   
«Філософія» до 
практичних занять 
для студентів 
освітнього рівня 
бакалавр галузі  знань 
– 07 «Управління  та 
адміністрування»; -02 
«Культура і 
мистецтво»; -12 
«Інформаційні 
технології»; -13 
«Механічна 
інженерія»; -19 
«Архітектура та 
будівництво» ОДАБА, 
2020. 83 с.
8. Кадієвська І. А., 
Сазонов В. В., 
Каранфілова О. В., 
Крижантовський А.В. 
Конспект лекцій з  
дисципліни   
«Філософія» для 
студентів освітнього 
рівня бакалавр галузі  
знань – 07 
«Управління  та 
адміністрування»; -02 
«Культура і 
мистецтво»; -12 
«Інформаційні 
технології»; -13 
«Механічна 
інженерія»; -19 
«Архітектура та 
будівництво» ОДАБА, 
2020. 99 с.
Пункт 11:  
Наукове 
консультування ЧП 
«ВеСТТ» (довідка № 5 



від 3.06.2019 р.)
Пункт 12: 
1. Кадиевская И. А. 
Традиции 
использования 
возможностей 
позитивной 
психологи в 
различных областях 
жизни. Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. 2017. Вип.124 
(№ 9). С. 175-179. 
2. Kadievska I., 
Nariadko G. The 
perspectives of 
education in modern 
society. Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. 2017. Вип.123 
(№ 8). С. 273-275. 
3. Kadievska I., 
Nariadko G. Значение 
и роль созидающей 
творческой энергии в 
жизни человека. Word 
Science: 
Multidisciplinary 
scientific edition. 2017. 
№ 10 (26), Мщд.4,. С. 
49-55.  
4. Кадиевская И. А., 
Нарядько Г. Я. 
Особенности влияния 
подсознательных 
программ на 
жизнедеятельность 
человека. Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. 2018. Випуск 
128 (1). С. 214-217.
5. Кадиевская И. А., 
Сазонов В. В. Право 
человека на 
достоинство. Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. 2018. Випуск 
130 (3). С. 273-276.
6. Кадиевская И.А. 
Значение и роль 
воображения в жизни 
современного 
человека. Science Rise. 
2016. № 3/1 (20). С. 
62-66. 
7. Кадиевская И. А. 
Использование 
достижений 
позитивной 
психологии как 
ресурса современного 
украинского 
общества. Science Rise. 
2016. № 11 (28). С. 20-
24. 
8. Кадієвська І. А., 
Сазонов В. В. 
Філософія кайдзен та 
організація 
управління компанією 
будівельного 
комплексу. Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. 2019. 142(3). С. 
146-150.
9. Кадиевская И. А. 



Роль философии в 
современном 
обществе. Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. 2020. Випуск 
153. 
10. Кадиевская И. А. 
Проблема человека в 
информационном 
обществе массового 
потребления: 
философско-
антропологический 
анализ. Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. 2020. Випуск 
154.
Пункт 14:
1. Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком  
«Філософський 
дискусійний клуб». 
Наказ № 71/од від 
13.04.2018 р.
Пункт 19: 
1. Член Національної 
спілки журналістів 
України № 29458 від 
2016 р.
2. Член редакційної 
колегії академічної 
газети «Кадри 
будова».
3.Є членом Південно-
Українського 
відділення 
Соціологічної 
асоціації України 
(посвідчення №91)
Пункт 20: 
Досвіт практичної 
роботи за 
спеціальністю 18 
років. 
4. Посилання на 
публікації та тези:
4.1. Бібіліотека 
Вернадського:
4. 
Качествоудовлетворен
ия духовних 
потрібностей 
средизначимых 
проблем 
современногоукраинс
когообщества-
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/gileya_2015_102_6
4
5.Значение и роль 
воображения в 
жизнисовременногоче
ловека - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/texc_2016_3(1)__1
3
6. Использование 
дострижений 
позитивной 
психологи 
какресурсасовременно
гоукраинскогообщест
ва - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/texc_2016_11_6
7. Любовькаквысшая 
форма 



принятиямежду 
людьми - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/gileya_2017_118_5
3
8. Традиции 
использования 
возможностей 
позитивной 
психологии в 
различных областях 
жизни - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/gileya_2017_124_4
5
9. Особенности 
влияния 
подсознательных 
программ на 
жизнедеятельность 
человека - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/gileya_2018_128_
56
10.Право человека на 
достоинство - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/gileya_2018_130_
73
11. Значение и роль 
гуманитарныхдисцип
лин в стратеги 
развитияукраинскогов
ысшегообразования - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Npmt_2017_1_9
12. Роль 
духовнойатмосферы в 
жизнисовременногоук
раинскогообщества - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Npmt_2017_1_10
13. Феномен 
довериякак 
компонент 
устойчивостиобществе
нныхотношений - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/gileya_2018_136_5
0
14.Современные 
особенности 
проблемы 
распространения 
синдрома 
эмоционального 
выгорания (СЭВ) 
среди работников 
сферы образования - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/gileya_2018_137_7
0
15.Роль философии в 
современном 
обществе - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/gileya_2020_153_
54
18. Філософія кайдзен 
та організація 
управління компанією 
будівельного 
комплексу - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/gileya_2019_142(2
)__31

2972 Сивокінь 
Ганна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

Диплом 
спеціаліста, 

Південноукраї
нський 

17 Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням)

1. К. філ.н., 
10.02.15,"Загальне 
мовознавство"
(ДК №002029),тема 



інженерії державний 
педагогічний 

університет ім. 
К.Д. 

Ушинського, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська, 
німецька), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002029, 
виданий 

19.01.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041611, 

виданий 
25.02.2015

дисертації  
«Просодичні засоби 
актуалізації 
епістемічної 
модальності в 
науково-популярному 
дискурсі», доцент 
кафедри іноземних 
мов 
(12 ДЦ041611), 
2. стажування: 
2.1. 2016р. Зарахувати 
як підвищення 
кваліфікації участь у 
тренінгу за темою: 
"Англійська мова для 
спеціальних потреб", 
який проходив з 
01.06.16р по 
07.06.2016р.,сертифіка
т учасника 
тренінгу,наказ № 
796/вк від 26.12.2016р.
2.2. 2021 р.  
Зарахувати як 
підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічне 
стажування на тему 
«Організація 
освітнього процесу в 
галузі філологічних 
наук в Україні та 
країнах ЄС» в обсязі 
180 год (6 кредитів), 
яке проходило з 
24.08.2020 р. по 
02.10.2020 р. у 
Венеціанському 
університеті 
Ка’Фоскарі (Італія), 
сертифікат учасника 
тренінгу, наказ 
№82/вк від 
10.02.2021р.;
3 Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,3,4,7,12,20;
Пункт 1:
1.Сивокінь Г.В. 
Науково-популярний 
дискурс і його 
комунікативні 
особливості/ Картель 
Т.М../ Proceedings of 
the International 
Scientific Conference 
“Modern Methodology 
of Science and 
Education”l.- 
September 18, 2017, 
Warsaw, Poland- Vol.3, 
p.24-28
2.Сивокінь Г.В. 
Вивчення іноземної 
мови професійного 
спрямування 
майбутніми 
інженерами/ Картель 
Т.М./ Proceedings of 
the IV International 
Scientific Conference 
“Topical Problems of 
Modern Science and 
Possible Solutions”.- 
September 30, 2017, 



Dubai, UAE- №10(26), 
Vol.3, October2017, 
p.65-68 Index 
Copernicus
3.Сивокінь Г.В. 
Формування 
комунікативної 
компетентності 
студентів технічних 
ВНЗ у процесі 
навчання іноземної 
мови/ Картель Т.М./ 
Науковий журнал 
«ScienceRise: 
Pedagogical 
Education»-№11(19), 
2017.-с.13-17 
Наукометричне 
видання ISSN 2519-
4976
4.Сивокінь Г.В. 
Фомування 
комунікативної 
компетентності 
студентів технічних 
ВНЗ у процесі 
навчання іноземної 
мови \Картель Т.М./- 
V Наукова 
конференція 
“Фундаментальні та 
прикладні 
дослідження у 
сучасній науці”. 
Збірка наукових 
праць.- Харьків, Х.: 
Технологічний Центр, 
2017.-82с., с.44 
Наукометричне 
видання ISBN 978-617-
7319-11-4
5.Syvokin H. Functional 
peculiarities in 
scientific text / Syvokin 
H., Kartel T. // 
Proceedings of the 
Third International 
Conference  of 
European Academy of 
Science December 20-
30,  2018, Bonn, 
Germany p.72-73.
6.Syvokin H. Means of 
persuasion in scientific 
text /Syvokin H., Kartel 
T. // Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія : 
Філологія. – 2018. – 
Вип. 36. – С.Index 
Copernicus
7.Syvokin H.  Subjective 
methods of evaluation 
of prosodic parameters 
of speech./ T. Kartel / 
Proceedings of the XI 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Social and 
Economic Aspects of 
Education in Modern 
Society”/-March 22, 
2019, Warsaw, Poland 
– Vol.3, p.28-32
8. Syvokin H.V. A text 
as a means developing 
English speech skills/ 
T.M. Kartel 
//International 
scientific and practical 



conference “Research of 
different directions of 
development of 
philological sciences in 
Ukraine and EU”/ 
September 20-21, 2019, 
Baia Mare, Romania – 
p.132-133
9. Syvokin H. On the 
issue of epistemic and 
alethic modality 
markers / Syvokin H., 
Kartel T. // 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Issues of 
modern philology in the 
context of the 
interaction of languages 
and cultures” Slavic 
languages. General 
linguistics. Translation 
and interpretation 
studies. Language and 
communication media. 
/ December 27-28, 
2019, Venice, Italy. – 
p.128-130
10. Syvokin H. The use 
of dialogue complexes 
in scientific and popular 
discourse / Syvokin H., 
Kartel T. // Proceedings 
of the IX International 
Conference  of 
European Academy of 
Science and Research/ 
October 14-16,  2019, 
Bonn, Germany p.
Пункт 3:
1. Сивокінь Г.В. 
Навчальний посібник 
з дисципліни 
Іноземна мова до 
практичних занять з 
англійської мови для 
студентів 
спеціальності 191 
“Архітектура та 
містобудування” 
Освітній рівень – 
бакалавр / 
Кусаковська В. А., 
Зайцева О. Ю., 
Мар’янко Я. Г., 
Картель Т. Сивокінь Г. 
В. М., Одеса, 2020. - 
179с.
Пункт 4:
1. СивокіньГ.В 
.Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (за професійним 
спрямуванням) до 
контрольних робіт та 
завдань з англійської 
мови для студентів 
освітнього рівня 
бакалавр 
спеціальності 192 
«Будівництво  та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Водопостачання та 
водовідведення» 
(форма навчання – 
заочна). – Картель 
Т.М. , Одеса, 2016р.
2. Сивокінь Г.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 



мова (за професійним 
спрямуванням до 
практичних занять з 
англійської мови для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Промислове та 
цивільне 
будівництво» 
(освітній рівень-
бакалавр), - Картель 
Т.М., Одеса, 2017р
3. Сивокінь Г.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (спецкурс) до 
практичних занять з 
англійської мови для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Промислове та 
цивільне 
будівництво» 
(освітній рівень-
бакалавр), -/Картель 
Т.М., Одеса, 2019р.
4. Сивокінь Г.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (спецкурс) до 
практичних занять з 
англійської мови для 
студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації  
«Автомобільні дороги 
і аеродроми  та 
транспортні системи» 
(освітній рівень-
магістр), -/Картель 
Т.М., Одеса, 2019р
5. Сивокінь Г.В. 
Навчальний посібник 
з дисципліни 
Іноземна мова до 
практичних занять з 
англійської мови для 
студентів 
спеціальності 191 
“Архітектура та 
містобудування” 
Освітній рівень – 
бакалавр / 
Кусаковська В. А., 
Зайцева О. Ю., 
Мар’янко Я. Г., 
Картель Т. Сивокінь Г. 
В. М., Одеса, 2020. - 
179с.
6. Сивокінь Г.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни Іноземна 
мова (спецкурс) до 
практичних занять з 
англійської мови для 
студентів 
спеціальності 023 
«Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація», 
спеціалізації 



«Образотворче 
мистецтво» (освітній 
рівень-магістр), -
/Картель Т.М., Одеса, 
2021р
Пункт 7:
1. Опонування 
дисертаційної роботи 
Піскунова Олександра 
Вікторовича на тему 
«Лінгвістична 
реконструкція в 
українському і 
російському 
мовознавстві XIX ст. – 
30-х рр. XX ст.», 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.15 
– Загальне 
мовознавство 
(Державний заклад 
«Південноукраїнській 
національний 
педагогічний 
університет імені К. Д. 
Ушинського  2018р.) 
протокол № 22 від 
16.06.2018
2. Опонування 
дисертаційної роботи 
Аккурт Владислави 
Євгенівни  на тему 
«Лінгвістичні 
особливості 
модальності 
переконання у мові 
обвинувача в судовому 
дискурсі», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.15 
– Загальне 
мовознавство 
(Державний заклад 
«Південноукраїнській 
національний 
педагогічний 
університет імені К. Д. 
Ушинського  2019р.) 
протокол №27  від 
19.11.2018
Пункт 12:
1. Syvokin H. Dialogical 
form of communication 
in practical learning 
material / Syvokin H., 
Maryanko Y., Kartel T. 
// ХХІI Міжнародна 
науково - методична 
конференція 
«Управління якістю 
підготовки фахівців», 
- Одеса, 2017-с.86-87
2. Сивокінь Г.В. Щодо 
мотивації вивчення 
іноземної мов 
студентами 
нефілологічних 
спеціальностей/  О. 
Ю. Зайцева, Г. В. 
Сивокінь, Я. Г. 
Мар’янко // “Global 
Challenges of 
Pedagogical Education 
in Academic Space”, До 
200-річчя 
Університету 



Ушинського. – Одеса, 
2017. – С. 543-544.
3. Сивокінь Г.В. 
Науково-популярний 
дискурс і його 
комунікативні 
особливості/ Сивокінь 
Г.В./ Proceedings of the 
International Scientific 
Conference “Modern 
Methodology of Science 
and Education”.- 
September 18, 2017, 
Warsaw, Poland- Vol.3, 
p.24-28
4. Syvokin H. Green 
towers are hoped to 
become the modern 
trend in Odessa/A. 
Syvokin, T. Kartel // 
«Збереження 
історичної забудови 
центра Одеси шляхом 
включення до 
основного Списку 
Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. Preservation 
of historic buildings in 
the central part of 
Odesa via inscribing in 
the UNESCO World 
Heritage List. – Одеса, 
2017.
5. Syvokin H. There are 
great architectural ideas 
how to make Odessa 
city become more 
beautiful / Tatyana 
Kartel, Hanna Syvokin 
// Південь України у 
вітчизняній та 
європейській історії: 
Матеріали IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Одеса: 
Астропринт, 2018. – 
С.315-320;
6. Сивокінь Г.В. 
Діалогічне навчання 
англійської мови як 
засіб формування 
іншомовної 
мовленнєвої 
компетентності 
майбутніх інженерів / 
Я. Г. Мар’янко, О. Ю. 
Зайцева Г. В. 
Сивокінь// 
«Лінгвістична 
підготовка студентів 
нефілологічних 
спеціальностей вищих 
навчальних закладів у 
контексті болонського 
процесу та 
загальноєвропейських 
рекомендацій з 
вивчення, викладання 
та оцінювання мов. 
Processing of the VII 
International Scientific 
and Methodological 
Conference” Linguistic 
training of students of 
universities of non-
philological specialties 
in the context of 
Bologna process and 
recommendations of 
the common European 



framework of reference 
for languages: Learning, 
teaching and 
assessment. – Одеса,  
2016. – с.172-177;
7. Syvokin H. Modern 
design. Peculiar 
Features. Terminology/ 
Y. Maryanko, O. 
Zaytseva, A. Syvokin, T. 
Kartel // «Збереження 
історичної забудови 
центра Одеси шляхом 
включення до 
основного списку 
Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. Preservation 
of historic buildings in 
the central part of 
Odessa via inscribing in 
the UNESCO World 
Heritage List. – Одеса, 
2016. – С.178-181;
8. Сивокінь Г.В. 
Формування 
комунікативної 
компетентності 
студентів 
нефілологічних 
спеціальностей у 
процесі навчання 
іноземної мови/ Т.М. 
Картель, Г. В. 
Сивокінь, Я. Г. 
Мар’янко // 
Матеріали 
міжуніверситетського 
круглого столу 
«Іноземні мови в 
системі вищої освіти: 
досвід, інновації, 
перспективи / 
Національний 
університет «Одеська 
юридична академія». 
– Одеса: Фенікс, 
2016.– С.126-128;
9. Syvokin H. The 
greatest architectural 
ideas how to make 
Odessa city more 
attractive to the tourists 
/ Hanna Syvokin 
Tatiana Kartel // 
Південь України у 
вітчизняній та 
європейській історії: 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Одеса 
"Екологія" 2020. – 
С.264-268;
10. Syvokin H. V.  
Methodological support 
of the foreign language 
learning process by 
future civil engineers// 
Kartel T. M.,Syvokin H. 
V. Scientific and 
Pedagogic Intership/ 
Organization of 
Educational Process in 
the Field of Philological 
Sciences in Ukraine and 
EU Countries// 
Venice,Italy 2020, -
p.62-65
11. Сивокінь Г.В. 
Методичне 
забезпечення процесу 



вивчення іноземної 
мови майбутніми 
кадрами для 
будівельного 
комплексу / Т. М. 
Картель, Г.В. 
Сивокінь// III 
всеукраїнська 
науково-практичка 
конференцiя. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
будiвельного 
комплексу м. Одеси, / 
- м. Одеса 8-10 жовтня 
2020
12. Сивокінь Г.В. 
Методичний супровід 
процесу навчання 
іноземної мови 
майбутніми 
інженерами – 
будівельниками 
//Матеріали XXVI 
науково-методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки 
фахівців.22-23 квітня 
2021 р.». – Одеса: 
ОДАБА, 2021
 Пункт 20:
 ОДАБА наказ 
№503/ВК вiд 
06.09.2004р.

239141 Кіосак 
Володимир 
Анатолійови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
доктора наук 
ДД 007350, 

виданий 
01.02.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043234, 
виданий 

08.11.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
031312, 

виданий 
29.03.2012, 

Атестат 
професора AП 

002494, 
виданий 

09.02.2021

38 Вища 
математика

1.д. ф.-м.н., 111 
«Математика» 
(01.01.04 геометрія та 
топологія), (ДД № 
007350), тема 
дисертації
«Відображення 
спеціальних 
псевдоріманових 
просторів», 
доцент кафедри 
інформатики та 
управління захистом 
інформаційних 
систем, (12ДЦ № 
031312);
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) Kiosak V. 
Holomorphically 
Projective Mappings of 
Special Kahler 
Manifolds / V. Kiosak, 
O. Savchenko and T. 
Shevchenko // AIP 
Conference Proceedings 
2025, 080004 (2018); 
https://doi.org/10.1063



/1.5064924 (Scopus).
3) Kiosak V. On the 
Conformal Mappings of 
Special Quasi-Einstein  
Spaces / V. Kiosak, A. 
Savchenko and O. 
Gudyreva // AIP 
Conference Proceedings 
2164, 040001 (2019); 
https://doi.org/ 
10.1063/1.5130793 
(Scopus).
4) Zarichnyi M. Strong 
Topology on the Set of 
Persistence Diagrams / 
M. Zarichnyi, A. 
Savchenko and V. 
Kiosak // AIP 
Conference Proceedings 
2164, 040006 (2019); 
https://doi.org/ 
10.1063/1.5130798 
(Scopus).
5)  Doikov D. On the 
Schwarzschild model 
for gravitating objects 
of the Universe / D. 
Doikov, and V. Kiosak 
// AIP Conference 
Proceedings, 2020. − 
vol. 2302. – 040001. 
https://doi.org/10.1063
/5.0033657. (Scopus).
6) Kiosak V. Geodesic 
mappings of compact 
quasi-Einstein spaces 
with constant scalar 
curvat // V. Kiosak, A. 
Savchenko, and A. 
Kamienieva // AIP 
Conference 
Proceedings, 2020. − 
vol. 2302. –  040002. 
https://doi.org/10.1063
/5.0033661. (Scopus).
7) Kiosak V. On the 
typology of quasi-
Einstein spaces / V. 
Kiosak, A. Savchenko, 
and S. Khniunin // AIP 
Conference 
Proceedings, 2020. − 
vol. 2302. – 040003. 
https://doi.org/10.1063
/5.0033700.  (Scopus).
8) Kiosak V. Geodesic 
mappings of quasi-
Einstein spaces with a 
constant scalar 
curvature / V. A. 
Kiosak, G. V. Kovalova 
// Matematychni 
Studii. V.53, No.2. – 
2020. – pp. 212−217. 
(Scopus).
9) Kiosak V. Geodesic 
mappings of compact 
quasi-Einstein spaces, I 
/ V. Kiosak, A. 
Savchenko, G. Kovalova 
//  Proceedings of the 
International Geometry 
Center. Vol. 13, No1. − 
2020. − pp. 35–48. 
(Scopus).
10) Kiosak, V., 
Lesechko, O. (2020). 
Geodesic mapping of 
spaces with special 
vector fields, Mechanics 
and Mathematical 



Methods, 2 (1). 45-54.
11) Кіосак В. А. 
Укорочені 
відображення 
просторів аффінної 
зв’язності / В. А. 
Кіосак, А. В. Каменева 
// Механіка та 
математичні методи. – 
2020. – Том 2, Вип. 
2.– С. 18-31.
12) Kiosak V. Geodesic 
mappings of compact 
quasi-Einstein spaces, 
II / V. Kiosak, A. 
Savchenko, O. Latysh //  
Proceedings of the 
International Geometry 
Center. Vol. 14, No1. − 
2021. − pp. 80–91. 
(Scopus).
Пункт 3: 
1) Кіосак В.А. 
Ріманова геометрія. 
[Навчальний 
посібник] / В. А. 
Кіосак, О. О. 
Пришляк, Київ: КНУ 
ім. Тараса Шевченка, 
2017.− 49 с.
2) 
Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємств: 
навчальний посібник 
/ [ Козак Ю. Г., 
Уханова І. О., Кіосак 
В.А. та ін. ]. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2020. – 
268 с.
Пункт 4:
1) Кіосак В.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних завдань 
з дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу 
«Невизначений та 
визначений 
інтеграли» для 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» / А.В. 
Кіосак, О.В. Лесечко 
// Одеса: ОДАБА. − 
2018.−  35 с.
2) Шевченко Т.І. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу «Лінійна 
алгебра» / Т.І. 
Шевченко, О.В. 
Лесечко, А.В. Кіосак 
// Одеса: ОДАБА. − 
2019. − 35 с.
3) Лесечко О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу «Лінійна 
алгебра» / О.В. 
Лесечко, Т.І. 
Шевченко, А.В. Кіосак 
// Одеса: ОДАБА, 



2020. − 82 с.
4) Лесечко О.В. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу «Дослідження 
функцій» / О.В. 
Лесечко, А.В. Кіосак 
// Одеса: ОДАБА, 
2020. − 28 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) Кіосак В.А. Про 
спеціальні майже 
ейнштейнові простори 
/ В.А. Кіосак // Тези 
доповідей  
міжнародної 
конференції: 
«Геометрія і топологія 
в Одесі-2016» − Одеса, 
2016. – С.78.
2) Kiosak V. Mappings 
of spaces with affine 
connection / V. Kiosak, 
O. Lesechko, O. 
Savchenko // 17th 
Conference on Applied 
Mathematics, 
APLIMAT-2018, 
Bratislave, 2018 – С. 27
3) Лесечко О.В. 
Застосування SWOT-
аналізу при 
викладанні 
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) Кіосак В.А. 
Геодезичні 
відображення майже 
ейнштейнових 
просторів / А.В. Кіосак 
// Cучасні проблеми 
механіки та 
математики: зб-к 
наук. праць у 3-х т. / 
за заг. ред. А.М. 
Самойленка та Р.М. 
Кушніра [Ел. ресурс] 
// Інститут 
прикладних проблем 
механіки і математики 
ім. Я.С. Підстригача 
НАН України. – 2018. 
– Т. 3. – Режим 
доступу до 
ресурсу:www.iapmm.lv
iv.ua / mpmm2018. – 
С. 205.
5) Кіосак В.А. 
Геодезичні 



відображення майже 
ейнштейнових 
просторів / А.В. Кіосак 
// Тези доповідей 74-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
ОДАБА 17-18 травня 
2018 р. –  С. 214.
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 р. –  С. 214.
7) Kiosak V., Lesechko 
O. Mappings of spaces 
with affine connection 
preserving the weyl 
tensor / XIX 
Международная 
конференция 
"Моделирование и 
исследование 
устойчивости 
динамических систем" 
(DSMSI-2019), 22-
24.05.2019.  C. 205-
207.
8) Киосак В.А. 
Математичні 
олімпіади в 
технічному вищому 
навчальному закладі / 
В. А. Киосак, А. О. 
Стехун // Матеріали 
ХХІV міжнародної 
науково- методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців». 
Частина 2. –  Одеса: 
ОДАБА, 2019. – С. 187-
189. 
9) Kiosak V. On the 
Conformal Mappings of 
Special Quasi-Einstein 
Spaces / V. Kiosak, A. 
Savchenko and O. 
Gudyreva // Eleventh 
International 
Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 20−25 June 
2019, Albena, Bulgaria. 
− Book of Abstracts. – 
p. 26. 
10) Kiosak V. Strong 
Topology on the Set of 
Persistence Diagrams / 
V. Kiosak, A. Savchenko 
and M. Zarichnyi // 
Eleventh International 
Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 20−25 June 
2019, Albena, Bulgaria. 
− Book of Abstracts. – 
p. 100. 
11) 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. 
12) 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.
13) 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.
14) 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.
15) Kiosak V. Invariant 
Transformations 
Preserving Geodesic 
Quasi-Einstein Spaces / 
V. Kiosak, A. 
Savchenko, S. Khniunin 
// Twelfth International 
On-Line Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 24−29 June 
2020. − Book of 
Abstracts. – p. 38.
16) Savchenko A. 
Geodesic Mappings of 
Compact Quasi-
Einstein Spaces / A. 
Savchenko, V. Kiosak, 
A. Kamienieva // 
Twelfth International 
On-Line Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 24−29 June 
2020. − Book of 



Abstracts. – p. 66.
17) Лесечко О.В. 
Методика 
формування 
готовності студентів 
до вивчення 
математики в режимі 
онлайн / О.В. 
Лесечко, В.А. Кіосак, 
Т.І. Шевченко // 
Матеріали ХХVІ 
міжнародної науково- 
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців». 
Ч. 2. – Одеса: ОДАБА, 
2021. – С. 142-143.  
18) Кіосак В.А. Про 
інваріантні 
перетворення зі 
збереженням 
відображень / 
В.А.Кіосак // Тези 
доповідей 77-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
ОДАБА, 13-14 травня 
2021. –  С. 122.
19) Kiosak V. Canonical 
innitesimal 
deformations of metrics 
of pseudo-Riemannian 
spaces / V. Kiosak, O. 
Lesechko // 
International online 
conference «Algebraic 
and Geometric Methods 
of Analysis»,  Odesa, 
May 25-28, 2021. − 
Book of Abstracts. – p. 
78.  
20) Kiosak V. On the 
Stationary Model of 
Universe / V. Kiosak, A. 
Savchenko // 
Thirteenth 
International Hybrid 
Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 24−29 June 
2021, Albena. Book of 
Abstracts. − p. 48.
21) Kiosak V. Invariant 
Transformations 
Preserving Mappings / 
V. Kiosak, A. 
Savchenko, L. 
Makarenko. // 
Thirteenth 
International Hybrid 
Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 24−29 June 
2021, Albena. Book of 
Abstracts. − p. 56.
Пункт 14:
1) Голова журі на І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
математики в ОДАБА 
у 2019-2020 
навчальному році 
(Положення про 



проведення олімпіади 
з дисципліни «Вища 
математика» серед 
студентів ОДАБА від 
13.02.20 р., наказ 
№48/од/1  від  
10.03.2020 р.).
4. Посилання на 
профілі:
4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=25960165900

4.2. профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=VE1-
fpMAAAAJ 

357192 Вашпанов 
Юрій 
Олександров
ич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Будівельно-
технологічний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

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

1978, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 000975, 

виданий 
12.01.2000, 

Диплом 
кандидата наук 

ФM 018926, 
виданий 

01.02.1984, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008082, 
виданий 

19.06.2003, 
Атестат 

професора ПP 
003092, 
виданий 

21.10.2004, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
062883, 
виданий 

21.02.1990

42 Фізика 1.Д.ф.-м.н., 01.04.10, 
«Фізика 
напівпровідників та 
діелектриків» 
(ДД№00975), тема 
дисертації 
:“Адсорбційна 
чутливість 
напівпровідникових 
плівок групи А2В6 
оксидів важких 
металів і поруватого 
кремнію  з реальною 
поверхнею silicon з 
кластерними 
структурами”,  
професор кафедри 
експериментальної 
фізики 
( ПР№003092) ;
2. підвищення 
кваліфікації: 
Department of Civil 
Engineering, Public 
Safety Research Center, 
Konyang University, 
Nonsan, Chungnam, 
32992, Republic of 
Korea The Priority 
Research Centers 
Program through the 
National Research 
Foundation of Korea 
(NRF) Funded by the 
Ministry of Education 
(grant number. NRF-
2018R1A6A1 
A03025542).
3.Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,8,10,12,13,19,20;
Пункт 1:
1.Yuriy Vashpanov, 
Gwanghee Heo, 
Yongsuk Kim, Tetiana 
Venkel and Jung-Young 
Son Detecting Green 
Mold Pathogens on 
Lemons Using 
Hyperspectral Images 
Applied Science. 2020, 
10, 1209; 15 p. (SCI, 
Scopus).
2. Yuriy Vashpanov 
Jung-Young Son, 



Gwanghee Heo and 
Kae-Dal Kwaл 
Photovoltaic intelligent 
gas sensors for the 
detection of acetone 
concentration over a 
wide range of 
measurement for 
biomedical applications 
and tasks of public 
safety IOP Conf. Series: 
Material Science 
Engineering 2020, 715, 
012094  (Scopus)
3. Y. Vashpanov, O. 
Olshevska, and O. 
Lesechko Geodesic 
mappings of spaces 
with φ(Ric) vector fields 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences AIP 
Conference Proceedings 
2302, 040010; 
Published 03.12. 2020 
(Scopus).
4. Vashpanov Yuriy; 
Kwack Kae-Dal; Son 
Jung-Young Photo-
EMF Sensitivity of 
MesoPor-Si:c-Si 
Heterojunction under 
Different Spectral and 
Intensity Properties of 
Light Illumination, 6th 
International 
conference “Advanced 
Functional Materials” 
Jeju, South Korea, 
2021, Symposium 1: 
Advances in 
Multifunctional 
Composite materials 
ID: 544 (Scopus).
5. Vashpanov Yu., Park 
J.G., and Podousova T., 
Heo G.H., Son J.Y. 
Crack formation and 
measurement in 
concrete with carbon 
fiber-reinforced 
composites under 
bending test, IOP Conf. 
Series: Materials 
Science and 
Engineering 1162 
(2021) 012019 
(Scopus).
6. Yuriy Vashpanov, 
Gwanghee Heo, Jung-
Young Son and Tatyana 
Podousova Remote 
optical measurements 
of cracks in concrete 
structures using 
computer image 
processing, IOP Conf. 
Series: Materials 
Science and 
Engineering 1141 (2021) 
012028. (Scopus).
7. Yuriy Vashpanov, 
Jung-Young Son, 
Gwanghee Heo, 
Tatyana Podousova, 
and Yong Suk Kim 
Determination of 
Geometric Parameters 
of Cracks in Concrete by 
Image Processing. 



Advances in Civil 
Engineering, vol. 2019, 
Article ID 2398124, 14 
pages. (SCI, Scopus).
Пункт 8:
1. Науковий керівник 
теми “Розробка 
безконтактних 
оптичних методів 
дослідження 
параметрів стану 
бетонних споруд на 
основі комп’ютерної 
обробки зображень і 
GPR (Ground-
penetrating radar) 
технологій”.
2. Member of the 
Editorial Board of 
International Journal of 
Advanced Robotics and 
Automation (USA).
3. Member of the 
Editorial Board of 
International Journal 
Nanomaterials, 
Nanotechnology and 
Nanomedicine (USA).
4. Member of the 
Editorial Board of 
International Journal of 
Solar & Photo Energy 
Systems (USA).
Пункт 10:
1. The Priority Research 
Centers Program 
through the National 
Research Foundation of 
Korea (NRF) Funded by 
the Ministry of 
Education (grant 
number. NRF-
2018R1A6A1 
A03025542). 
Department of Civil 
Engineering, Public 
Safety Research Center, 
Konyang University, 
Nonsan, Chungnam, 
32992, Republic of 
Korea
2. Member of 
International Program 
Committee of the 
International 
Conference on Sensors 
Engineering and 
Electronics 
Instrumental Advances 
SEIA2021, Spain.
3. Member of 
International Program 
Committee of the 3nd 
International 
Conference on 
Technological Advances 
of Sensor and 
Instrumentation 
(ICTASI 2021) 
Vietnam.
4. Member of Advisory 
Committee of the 2nd 
International 
Conference on 
Technological Advances 
of Sensor and 
Instrumentation 
(ICTASI 2019) 2019, 
China.
5. Member of 
International Technical 



Program Committee of 
the Twelfth 
International 
Conference on Sensor 
Technologies and 
Applications 
(SENSORCOMM 2018) 
September 16, 2018 to 
September 20, 2018, 
Italy.
6. Member of 
International Program 
Committee of the 18th 
International 
Symposium on 
Advanced Intelligent 
Systems (ISIS2017) 
2017 at EXCO in Daegu, 
South Korea.
Пункт 12:
1. Yuriy Vashpanov, 
Jung-Young Son, 
Gwanghee Heo, 
Tatyana Podousova and 
Yong Suk Kim Vision-
based Measurement of 
Geometric Parameters 
of Cracks in Concrete, 
chapter 5 in the book: 
Advanced Aspects of 
Engineering Research, 
vol. 11, Editor Dr. Anuj 
Kumar Goel, BP 
International, .London, 
2021, pp.41-58.
2. Yuriy Vashpanov, 
Kae-Dal Kwack and 
Jung-Young Son 
Automatic Controls of 
Food Quality Using the 
NI Vision System and 
Multispectral Images 
Technologies. 
International Journal of 
Advanced Robotics and 
Automation 2018 3(2): 
pp.1-5.
3. Yuriy Vashpanov 
Photovoltaic intelligent 
gas sensors based on 
Por-Si-C-Si 
heterojunctions to more 
accurately determine 
the gas concentration 
over a wide range of 
measurement, 
International 
Conference on 
Technological Advances 
of Sensors and 
Instrumentation 
(ICTASI 2018). 
University of Malaya, 
Kuala Lumpur, 
Malaysia, Conference 
Proceeding ICTASI 
2018, pp.20-21.
4. Yuriy Vashpanov 
Silicon Nanomaterial 
Technologies for 
Detections of Viruses in 
the Environment. 
American Journal of 
Science and 
Technology, Journal of 
Nanoscience 2017, vol. 
3, Issue 1, pp. 1-6.
5. Yuriy Vashpanov 
New Photovoltaic Gas 
Sensors for Detecting of 
Ethanol and 



Mercaptoethanol. 
American Journal of 
Science and 
Technology, 
Communications 2016; 
vol. 3, Issue 2, pp. 90-
94.
6. Y.A. Vashpanov 
Using semiconductor 
nanomaterials of 
biosensors medical and 
biological applications. 
Actual Problems of 
Transport Medicine 
2016 2 (44), pp.14-21.
Пункт 13:
1. Physics 225 годин 
(групи ПБЦ-167англ, 
ПЦБ176 англ, ПЦБ 
183 англ).
2. Electrical engineering 
in construction industry 
68 годин. (групи ПЦБ-
263 англ, ПЦБ267 
англ, ПЦБ276 англ),
3. Power supply and 
electrical equipment in 
construction industry 
60 годин. (групи ПЦБ-
263 англ, ПЦБ267 
англ, ПЦБ276 англ).
Пункт 19:
1. Дійсний член 
Академії Метрології 
України.
2. Member of the 
Society of Photo-optical 
Instrumentation 
Engineers (SPIE).
3. Member of 
International 
Frequency Sensor 
Association (IFSA).
4. Member of American 
Association for Science 
and Technology 
(AASCIT).
5. Member of Institute 
of Electrical and 
Electronics Engineers 
(IEEE).
Пункт 20:
1. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю фізика 
напівпровідників та 
діелектриків, фізик, 
викладач фізики 
понад 40 років.
2. BK21 професор в 
галузі електронної та 
комп’ютерної 
інженерії (Certificate 
of a professor of the 
South Korea 
Government program 
“Brain Korea 21” in 
Electrical and 
Computer Engineering 
in Advanced IT 
Education Program on 
Industrial Demand, 
BK21 Hanyang 
University).

4. Посилання на 
профілі:
4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=2563308350



0 
4.2. профіль 
WebofSciencе 
https://app.webofknow
ledge.com/author/recor
d/37498412
4.3. профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.r
u/citations?
hl=ru&user=N77nTxsA
AAAJ

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

38 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.
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.

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 Спеціалізовани
й рухомий 
склад

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 
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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 
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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) 
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програмою підготовки 
бакалаврів із галузі 
знань 13 – «Механічна 
інженерія» за 
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виконання 
розрахунково-
графічної роботи) для 
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Освітньопрофесійною 
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«Галузеве 
машинобудування» за 
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програмою підготовки 
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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» 
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(до виконання 
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форм навчання за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки бакалаврів 
із галузі знань 13 
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будівельних машин і 
автомобілів 3 
(Відновлення 
деталей) [Текст] : 
методичні вказівки 
(до виконання 
курсової роботи) для 
студентів усіх форм 
навчання за освітньо-
професійною 
програмою підготовки 
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«Будівельна техніка та 
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(Технологічне 
проектування 
виробничих 
підрозділів 
підприємств з 
технічного сервісу) 
[Текст] : метод 
вказівки (до 
виконання курсового 
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усіх форм навчання за 
освітньо-професійною 
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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.
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

216921 Ляшенко 
Тетяна 
Василівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

бізнесу та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Рижський 

політехнічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1968, 
спеціальність:  
Автоматика та 
телемеханіка, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 002991, 

виданий 
02.07.2003, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 079741, 
виданий 

10.04.1985, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002319, 
виданий 

25.06.1992, 
Атестат 

професора ПP 
002991, 
виданий 

17.02.2005, 
Атестат 

старшого 
наукового 

41 Інформатика 1.Д.т.н.,05.23.05 
«Будівельні матеріали 
та вироби»,
(ДД № 002991), 
«Поля властивостей 
будівельних  
матеріалів (концепція, 
аналіз, оптимізація)», 
професор кафедри 
Прикладної і 
обчислювальної 
математики та САПР  
(ПР №002991);
2.стажування   2020 р. 
Зарахувати як 
підвищення 
кваліфікації 
підготовку і видання 
монографії 
«Методология 
рецептурно-
технологических 
полей в 
компьютерном 
строительном 
материаловедении», 
наказ №358/вк від 
07.07.2020р.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 



співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
051207, 
виданий 

14.10.1987

Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,2,3,4,6,7,8,12,19,20
;
Пункт 1:
1. Lyashenko T., Dovgan 
A., Dovgan P. Glass 
fibre reinforced 
decorative composite: 
components influence 
and multicriterial 
optimisation.  Brittle 
Matrix Composites 12, 
Warsaw, Institute of 
Fundamental 
Technological Research, 
2019. – P. 107-116.
2.  Ляшенко Т.В., 
Довгань А.Д. 
Механические 
свойства 
мелкозернистого 
бетона
с микрокремнеземом 
и стеклянной фиброй 
// Вісник ОДАБА – 
2016. – Вип. 62. – С. 
110-114.
3. Ляшенко Т.В. 
Случайное 
сканирование 
рецептурно-
технологического 
поля для оценки 
обобщающих 
показателей // Вісник 
ОДАБА – 2016. – Вип. 
63. – С. 154-160.
4. Lyashenko T.V. Does 
abrasion resistance 
correlate to strength?  
// Вісник ОДАБА – 
2016. – Вип. 64. – С. 
153-159.
5.  Lyashenko T.V., 
Dovgan A.D. 
Isoparametric analysis 
when studying 
composite materials. –  
Вісник ОДАБА, 2017. – 
Вип. 66. – C. 72-78.
6. Lyashenko T.V., 
Dovgan A.D., Dovgan 
P.M. Decorative 
concrete with hybrid 
glass fibre:design and 
first results of the 
experiment. Bulletin of 
Odessa State Academy 
of Civil Engineering 
and Architecture , 2018, 
N 70. – P. 99-105.
7. Довгань А.Д., 
Довгань П.М., 
Ляшенко Т.В. 
Влияние цеолита и 
стеклянных волокон 
на кинетику 
структурообразования 
цементных 
композиций // Вісник 
НУВГП. Технічні 
науки. – Вип. 2(82), 
2018. – С. 152-166.
8. Lyashenko T.V., 
Dovgan A.D., Dovgan 
P.M. Fibre-reinforced 
decorative composite: 
the effects of 
composition on the 
strength // Bulletin of 



Odessa State Academy 
of Civil Engineering 
and Architecture, 2018, 
N 73. – P. 89-97.
Пункт 3:
1. Ляшенко Т.В., 
Вознесенский В.А. 
Методология 
рецептурно-
технологических 
полей в 
компьютерном 
строительном 
материаловедении. – 
Одесса: Астропринт, 
2017. – 168c. 
Пункт 4:
1) Довгань О.Д., 
Ляшенко Т.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Основи 
математичного 
моделювання в 
матеріалознавстві та 
оптимізація 
будівельних 
матеріалів 1» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
192 – «Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів». – 2-е вид. 
перероб. та допов. – 
Одесса,  ОДАБА, 2017. 
– 39 с.
2) Антонюк Н.Р., 
Ляшенко Т.В. 
Методичні вказівки до 
курсової роботи з 
дисципліни “Вступ в 
комп’ютерне 
матеріалознавство” 
для студентів 
освітнього рівня 
“Магістр”, 
спеціальності 192 – 
“Будівництво та 
цивільна інженерія”, 
спеціалізації 
“Технологія 
будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів”. – Одеса, 
ОДАБА, 2017. – 18 с.
3) Денисенко В.Ю., 
Ляшенко Т.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
індивідуальних 
завдань  з дисципліни 
«Інформаційні 
технології в наукових 
дослідженнях» для 
студентів освітнього 
рівня «Магістр» 
спеціальності 193 
«Геодезія та 
землеустрій»”. – 
Одеса, ОДАБА, 2018. – 
24 с.
4) Ляшенко Т.В., 
Ковальова І.Л. 
Математичні методи 
рішення  інженерних 



задач. Методичні 
вказівки до виконання 
індивідуальних 
завдань. – Одеса, 
ОДАБА, 2019. – 26 с.
5) Карнаухова Г.С., 
Ляшенко Т.В. 
Комп'ютерне 
діловодство. 
Методичні вказівки до 
виконання 
індивідуальних 
завдань. – Одеса, 
ОДАБА, 2018. – 46 с.
Пункт 7:
1) Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 41.085.01, 
ОДАВА.
Пункт 8:
1) Член редакційної 
колегії збірника 
наукових праць 
«Вісник Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури».
2) Науковий керівник 
наукової теми 
«Математичні моделі 
в будівельному 
проектуванні та 
матеріалознавстві»; 
номер держ. 
реєстрації: 
0118U004124.
Пункт 12:
1. Lyashenko T., Kersh 
V.,  Kolesnikov A. Heat-
insulating gypsum 
based plaster 
compositions  //  Proc. 
Int. Conf. 19 ibausil. – 
Weimar (Germany), 
2015. – P. 1-783-790.
2. Ляшенко Т.В. О 
нейронных сетях и 
экспериментально-
статистическом 
моделировании. –  
Int. Sem. Modelling 
and Optimization of 
Building Composites, 
Odessa, Oct. 2016.
3. Lyashenko T., Kersh 
V., Kolesnikov A. Heat-
insulating gypsum 
composite: modelling 
the influence of 
composition on pore 
structure // Proc. 20. 
Internationale 
Baustofftagung. – 
Weimar (Germany), 
2018, V. 2 –  P. 2.577-
2.584.
4. Lyashenko T.V. The 
need for knowledge will 
remain! // Матеріали 
ХХІІІ Міжнародної 
науково-методичної 
конф. «Управління 
якістю підготовки 
фахівців».  – Одеса, 
ОДАБА, 2018. – С. 57.
5. Ляшенко Т.В. Из 
жизни системного 
подхода в 
строительном 
материаловедении // 
Моделирование и 



оптимизация 
строительных 
композитов. – Одесса: 
ОДАБА, 2018. – С. 88-
93.
6. Ляшенко Т.В. , 
Керш В.Я., 
КолесниковА.В. 
Моделирование 
влияния состава на 
поровую структуру 
теплоизоляционного 
гипсового композита 
// Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
композитов. – Одесса: 
ОДАБА, 2018. – С. 94-
99.
7. Довгань А.Д., 
Довгань П.М. , 
Ляшенко Т.В. , 
Хлыцов Н.В. 
Экспериментально-
статистическое 
моделирование при 
исследовании 
дисперсно-
армированного 
песчаного бетона // 
Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
композитов. – Одесса: 
ОДАБА, 2018. – С. 30-
35.
8. Довгань П.М., 
Довгань А.Д., 
Ляшенко Т.В., Хлыцов 
Н.В. Планирование 
эксперимента в 
исследовании 
декоративных 
песчаных бетонов // 
Структуроутворення, 
міцність та 
руйнування 
композиційних 
будівельних 
матеріалів і 
конструкцій. – Одеса, 
ОДАБА, 2018. – С. 27-
30.
9. Ляшенко Т.В. 
Экспериментально-
статистические 
модели: несколько 
Nota Bene // 
Моделирование и 
оптимизация 
строительных 
композитов. – Одесса, 
ОДАБА, 2019. – С. 97-
102.
10. Ляшенко Т.В., 
Ковалева. И.Л. О 
культуре цитирования 
// Матеріали 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
"Управління якістю 
підготовки фахівців", 
Одеса, ОДАБА, 2019.  
– С. 112-113.
11. Ковалева. И.Л., 
Лазарева Д.В., 
Ляшенко Т.В. 
Особенности 
преподавания основ 
информатики 



иностранным 
студентам 
подготовительного 
отделения // 
Матеріали 
міжнародної науково-
методичної 
конференції 
"Управління якістю 
підготовки фахівців", 
Одеса, ОДАБА, 2019.  
– С. 63-64.   
Пункт 19:
Член асоціації 
American Statistical 
Association
Пункт 20:
Молодший наук. 
співробітник Ризької 
лабораторії 
Всесоюзного науково-
дослідного інституту 
стандартизації 
Держстандарту СРСР 
(1969-1971), м.н.c. та 
с.н.c., завідуюча 
групою в 
Латвійському 
науково-дослідному 
інституті будівництва 
(1971-1980), с.н.с. в 
Одеському інженерно-
будівельному  
інституті (Науково-
дослідний сектор, 
1981-1990).
4. Посилання на 
профілі:
4.1. профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&auth
orId=6506881580&zon
e=
4.2.профіль 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=pnTBfYAA
AAAJ

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 
01.05.2019 р.;  
№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://app.webofknow
ledge.com/author/recor
d/12426202 
4.3.профіль 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=NrLeVPgA
AAAJ 

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.:
 Курси підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Сучасні 
технології навчання» 
(90 годин); курси 
підвищення 
кваліфікації на курсах: 
Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладача (60 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);
 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.1,3,4,10,11,12,19;
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.
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.
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 
международно 
участие. Сборник 
доклади. ЕКО Варна, 
2020. с. 14 – 18
4. Волобуєва, Т.В. 
Стан та перспективи 
інвестування розвитку 
автотранспортних 
технологій: 
логістичний аспект. // 
Соколюк К.Ю., 
Волобуєва Т.В., 
Ніколюк А.М. - 
Проблеми системного 
підходу в економіці. 
2021. № 2 (82). С. 62-
68.
5. Волобуєва, Т.В. 
Удосконалення 
навичок керування 
транспортним 
засобом за допомогою 
спеціалізованих 
технічних засобів // Т. 
В. Волобуєва, В.М. 
Сирота, Степанов О.В., 
Венгер А.С., 2021.

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 
робіт [Текст] : навч. 
посіб. / В.М. Сирота, 
Т.В. Волобуєва, В.Б. 
Кострубіна [та ін.] – 
Одеса : ОАДК ОНПУ, 
2019. 267 с.
4. Технічні засоби 
регулювання 
дорожнього руху 
[Текст] : навч. посіб.  / 
А.С. Венгер , Т. В.  
Волобуєва  – Одеса : 
ОАДК ОНПУ, 2019. 
180 с.
5. Організація 
дорожнього руху 
[Текст] : навч. посіб.  / 
А.С. Венгер , Т.В.  
Волобуєва  – Одеса : 
ОАДК ОНПУ, 2020. 
187 с.
6 Транспортно-



експлуатаційні 
властивості 
автомобільних шляхів 
: [Текст] : навч. посіб.  
/ Венгер А. С., 
Волобуєва Т. В. Одеса : 
ОАДК ОНПУ, 2020. 
280 с.
7. 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 
автомобільних 
перевезень [Текст] : 
метод. вказівки ( до 
виконання 
розрахунково-
графічної 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») 
/ Т. В. Волобуєва ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. – 64 с.  
2. Волобуєва, Т.В. 
Мехатроніка [Текст] : 
метод. вказівки ( до 
виконання 
контрольної 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») 
/ Т. В. Волобуєва ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2019. – 20 с.  
3. Вступ в 
спеціальність [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.: Т.В. 
Волобуєва,– Одеса: 
ОДАБА, 2019. – 104 с.
4. Організація 
автомобільних 
перевезень [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.: Т.В. Волобуєва. 
– Одеса: ОДАБА, 2019. 
– 217 с.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Волобуєва, Т. В. 
Вступ до спеціальності 
: методичні вказівки 
(до виконання 
практичних занять) 
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, А. С. 
Целікова; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2020. – 23 
с.12.2020.
9. 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. 
10. 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. 
11. Волобуєва, Т. В. 
Організація 
автомобільних 
перевезень : 
методичні вказівки 
(до виконання 
практичних занять) 
для студентів, що 
навчаються за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Будівельна техніка та 
автомобілі» 
підготовки магістрів із 
галузі знань 13 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 
«Галузеве 
машинобудування» / 
Т. В. Волобуєва; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. – 
Одеса: ОДАБА, 2020. 
– 55 с. 
12. Волобуєва, Т. В. 
Пасажирські 
перевезення : 
методичні вказівки 
(до виконання 
практичних занять) 
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; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2020. – 61 с. 
13. Волобуєва, Т. В. 
Пасажирські 
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; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2020 – 18 с. 
14. Волобуєва, Т. В. 
Управління 
автомобільними 
перевезеннями : 
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; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2020. – 56 с.
15. 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. 
16. Ергономіка. 
Конспект лекцій для  
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програмою 
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технології (на 
автомобільному 
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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. 
17. Волобуєва, Т. В. 
Ергономіка : 
методичні вказівки 
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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. 
18. Волобуєва Т. В. 
Ергономіка : 
методичні вказівки 
(до виконання 
практичних занять) 
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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: 
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19. Будівельна техніка 
2 (Механізований 
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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. 
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ОДАБА, 2021. – 110 с.
20. 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.
21. Пасажирські 
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)»/ Т. В. 
Волобуєва; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 239 с.
22. Волобуєва Т. В. 
Пасажирські 
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; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 96 с. 
23. Управління 
автомобільними 
перевезеннями. 
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, І.Г. 
Болокан; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 97 с.
24. 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.
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
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перевезення: 
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навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
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автомобільному 
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«Транспорт» за 
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будівництва та 
архітектури. – Одеса: 
ОДАБА, 2021 – 47 с. 
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Основи теорії 
транспортних 
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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. 
32.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. 
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студентів, що 
навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів  
із галузі знань 27 – 
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технології (на 
автомобільному 



транспорті)» / Т. В. 
Волобуєва, В. М. 
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державна академія 
будівництва та 
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процесів і систем: 
методичні вказівки до 
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роботи для студентів, 
що навчаються за 
освітньо – 
професійною 
програмою 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» 
підготовки бакалаврів  
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програмою 
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автомобілі» 
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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. 
36. 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 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).
4. Посилання на 
профілі та публікації:
4.1. профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
hl=uk&user=hWwl15M
AAAAJ 

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 Пасажирські 
перевезення

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.:
 Курси підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Сучасні 
технології навчання» 
(90 годин); курси 
підвищення 
кваліфікації на курсах: 
Академічна 
доброчесність: 
онлайн-курс для 
викладача (60 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);
 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.1,3,4,10,11,12,19;
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.
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.
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 
международно 
участие. Сборник 
доклади. ЕКО Варна, 
2020. с. 14 – 18
4. Волобуєва, Т.В. 
Стан та перспективи 
інвестування розвитку 
автотранспортних 
технологій: 
логістичний аспект. // 
Соколюк К.Ю., 
Волобуєва Т.В., 
Ніколюк А.М. - 
Проблеми системного 
підходу в економіці. 
2021. № 2 (82). С. 62-
68.
5. Волобуєва, Т.В. 
Удосконалення 
навичок керування 
транспортним 
засобом за допомогою 
спеціалізованих 
технічних засобів // Т. 
В. Волобуєва, В.М. 
Сирота, Степанов О.В., 
Венгер А.С., 2021.
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 
робіт [Текст] : навч. 
посіб. / В.М. Сирота, 
Т.В. Волобуєва, В.Б. 
Кострубіна [та ін.] – 
Одеса : ОАДК ОНПУ, 
2019. 267 с.
4. Технічні засоби 
регулювання 
дорожнього руху 
[Текст] : навч. посіб.  / 
А.С. Венгер , Т. В.  
Волобуєва  – Одеса : 
ОАДК ОНПУ, 2019. 
180 с.
5. Організація 



дорожнього руху 
[Текст] : навч. посіб.  / 
А.С. Венгер , Т.В.  
Волобуєва  – Одеса : 
ОАДК ОНПУ, 2020. 
187 с.
6 Транспортно-
експлуатаційні 
властивості 
автомобільних шляхів 
: [Текст] : навч. посіб.  
/ Венгер А. С., 
Волобуєва Т. В. Одеса : 
ОАДК ОНПУ, 2020. 
280 с.
7. 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 
автомобільних 
перевезень [Текст] : 
метод. вказівки ( до 
виконання 
розрахунково-
графічної 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») 
/ Т. В. Волобуєва ; 
Одеська державна 
академія будівництва 
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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 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).
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
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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 2021р.:
 Курси підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Сучасні 
технології навчання» 
(90 годин); участь у 
семінарах: Аналіз 
транспортного 
процесу в контексті 
безпеки дорожнього 
рух (16 годин), Аналіз 
сучасного стану 
транспортної системи 
України
 (24 години), 
Дослідження проблем 
забезпечення безпеки 
в транспортному 
процесі (24 години),
участь у V засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об ҆҆єднання викладачів  
«Транспортних 
технологій» на тему: 
«Актуальні питання з 
підготовки фахівців 
транспортної галузі» 
(6 годин),
 стажування на  
підприємстві  
"Укрзалізниця» 
виробничий підрозділ 
"«Одеське 
територіальне 
управління" (108 
годин).  наказ 
№311/вк від 
31.05.2021р.;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.2,3,4,12,19,20;
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:
6. 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.
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).
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.).

310464 Сирота 
В`ячеслав 
Михайлович

Доцент 0,5 
ставки, 
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 Вантажні 
перевезення

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 2021р.:
 Курси підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Сучасні 
технології навчання» 
(90 годин); участь у 
семінарах:Аналіз 
транспортного 
процесу в контексті 
безпеки дорожнього 
рух (16 годин), Аналіз 
сучасного стану 
транспортної системи 
України
 (24 години), 
Дослідження проблем 
забезпечення безпеки 
в транспортному 
процесі (24 години),
участь у V засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об ҆҆єднання викладачів  
«Транспортних 
технологій» на тему: 
«Актуальні питання з 
підготовки фахівців 
транспортної галузі» 
(6 годин),
 стажування на  
підприємстві  
"Укрзалізниця» 
виробничий підрозділ 
"«Одеське 
територіальне 
управління" (108 
годин).  наказ 
№311/вк від 
31.05.2021р.;
3. Рівень наукової та 



професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.2,3,4,12,19,20;
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:
6. 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.
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).
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.).
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Одеська 
державна 
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будівництва та 
архітектури, 

рік закінчення: 
2015, 

спеціальність: 
7.06010101 

промислове і 
цивільне 
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5 Транспортна 
географія

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. 
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«Промислове та 
цивільне 
будівництво») / Р.О. 
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міського транспорту») 
/ Р.О. Мацей, О.О. 
Жданов, А.С. Целікова 
; Одеська державна 
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будівництва та 
архітектури. - Одеса, 
2020. - 134 с.
6.) Волобуєва, Т.В. 
Вступ до спеціальності 
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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 
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напрямки 
інноваційного 
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академія будівництва 
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армованих 
неметалевою 
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https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=5Z2KeZIA
AAAJ

81833 Криворучко 
Вікторія 
Олегівна

Доцент 0,5 
ставки, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

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

1997, 
спеціальність:  

Правознавство, 
Диплом 
магістра, 
Одеська 

державна 
академія 

будівництва та 
архітектури, 

рік закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
0501 

Економіка 
підприємства, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043804, 
виданий 

10.10.2017

12 Транспортне 
право

1. К. юр. н., 12.00.03 
"Цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право", тема 
дисертації "Цивільно-
правове регулювання 
договорів 
енергопостачання" ( 
ДК № 043804);
2.Стажування:
2.1. 2017р. Зарахувати 
міжнародне науково-
педагогічне 
стажування на тему 
"Юридична освіта 
майбутнього: 
перспективні та 
пріоритетні напрями 
наукових досліджень" 
за фахом "Юридичні 
науки" в обсязі 108 
годин, яке проходило 
в період з 27.11.2017р. 
по 01.12.2017р. в 
Люблінському 
науково-технічному 
парку та Університеті 
Марії Кюрі-
Складовської (м. 
Люблін, Республіка 
Польща), сертифікат, 
наказ про зарахування 
№53/вк від 
26.01.2018р. ;
2.2. 2021 р. 
Зарахування як 
підвищення 
кваліфікації участі у 
міжнародному 
науковому стажуванні 
«Innovations in 
Education. Innovative 
Technologies for 



Teaching Professional 
Disciplines», яке 
проходило у Вищій 
Технологічній школі у 
м. Катовіце, Польща 
обсягом 180 год (6 
кредитів ЄКТС), 
сертифікат, 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.1,12,19,20;
Пункт 1:
1.Kryvoruchko V.  
Development of 
business educationin 
Ukraine 
EconomicandSocialDev
elopment. 2018.  №32. 
Р.148-158 (Журнал 
включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
даних WebofScience)
2. Криворучко В. О. 
Укладання, зміна і 
розірвання договору 
енергопостачання.Нау
ковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Юриспруденція». 
2016. №18. С.44-47  
(Наказ МОН №463 від 
25.04.2013р., наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 326 
від 04.04.2018 р.)
3. Криворучко В.О. 
Проходження 
держаної служби, як 
реалізація державного 
управління.Право та 
державне управління. 
2017. №4. С.185-190 
(Наказ МОН №820 
від 11.07.2016р.)
4. Криворучко В.О. 
Органи виконавчої 
влади як суб'єкти 
адміністративного 
управління.Підприєм
ництво господарство і 
право. 2018. №3. С.95-
99 (наказ МОН 
України № 1328 від 
21.12.2015 (додаток № 
8))
5. Криворучко В.О., 
Огороднійчук І.А. 
Формування 
праворозуміння та 
правової 
компетентності при 
підготовці майбутніх 
архітекторів. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Право. 2020. Вип.60. 
С.15-18 (Наказ МОН 
України № 793 від 04 
липня 2014 р.)



6. Криворучко В.О., 
Огороднійчук І.А. 
Зміст договору 
енергопостачання. 
Право і суспільство. 
2020. №2. С.182-188 
(Наказ МОН № 6143 
від 28.12.2019 р.)
Пункт 3:
1) Olena Karanfilova, 
Viktoriia Kryvoruchko 
Role of science and 
education 
forsustainable 
development:Monograp
h/ 
EditedbyMagdalenaWie
rzbik-Strońska and 
Iryna Ostopolets. 
Katowice:Civil 
Engineering and 
AppliedArtsUniversityof
Technology, 2021. 
980с.
2 ) Криворучко В.О. 
Культура якості: 
інвестиційна 
привабливість 
ноосферної освіти: 
колективна 
монографія/ за 
заг.наук.ред. 
С.С.Єрмакової. Одеса: 
ОДАБА, 2021. 239с.
Пункт 4:
1) Єрмакова С. С, 
Криворучко В. О. 
Інтелектуальна 
власність: Методичні 
вказівки до виконання 
контрольних робіт з 
курсу «Інтелектуальна 
власність» для 
студентів усіх 
спеціальностей, 
денної та заочної 
форм навчання: навч.-
метод. посіб. Одеса, 
2018. 44 с.
2) Єрмакова С. С, 
Криворучко В. О. 
Провайдинг освітніх 
інновацій: Методичні 
вказівки до виконання 
контрольних робіт з 
курсу «Провайдинг 
освітніх інновацій» 
для студентів усіх 
спеціальностей, 
денної та заочної 
форм навчання: навч.-
метод. посіб. Одеса, 
2018. 32 с.
3) Єрмакова С. С. 
Криворучко В. О. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
курсу 
«Інтелектуальнавласн
ість» для студентів 
усіх спеціальностей, 
денної та 
заочноїформинавчанн
я:навч.-метод. посіб. 
Одеса, 2019. 57 с.
 Пункт 11:
 Наукове 
консультування АО 
«КФ «Домінанта» 
(довідка № 21 
від 02.03.2020 р.)



Пункт 12:
1) Криворучко В.О. 
Характерні ознаки та 
особливості 
типологізації 
договорів з 
енергопостачання.Vise
gradjournalonhumanrig
hts. 2016. №1. С.115-
120
2)Криворучко В.О. 
Историческое 
становление 
договоров 
энергоснабжения. 
«LegeasiViata».  2016.  
№12. с.54-57
3) Криворучко В.О. 
Належність та 
допустимість доказів в 
кримінальному 
процесі.Концепція 
розвитку правової 
держави в Україні: 
тези 
доп.міжнар.наук.-
практ.конф., (м.Київ,  
13-14 жовт.2017). Київ, 
2017.С.146-149
4)  Криворучко В.О. 
Встановлення істини в 
правозастосовній 
діяльності. Правові 
реформи: 
міжнародний і 
український досвід: 
тези 
доп.міжнар.наук.-
практ.конф., 
(м.Дніпро,  24-25 лист. 
2017). Дніпро, 
2017С.238-240
5) Криворучко В.О. 
Вища юридична освіта 
як інструмент 
запровадження 
правової системи в 
Україні.  Тенденції 
розвитку юридичної 
науки в 
інформаційному 
суспільстві:тези доп. 
всеукр.наук.-
практ.конф. (м.Одеса 
28 груд.2018). Одеса, 
2018. С.11-14
6)   Kryvoruchko V.  
Development of 
business education in 
Ukraine Economic and 
Social 
Development.2018.  
№32. Р.148-158
7) Криворучко В.О. 
Вищаюридична освіта 
як інструмент 
запровадження 
правової системи в 
Україні.  Тенденції 
розвитку юридичної 
науки в 
інформаційному 
суспільстві: тези доп. 
всеукр. наук.-практ. 
конф. (м.Одеса 28 
груд.2018). Одеса, 
2018. С.11-14
8)Криворучко В.О. 
Європеїзація 
юридичної освіти. 
Інновації в освіті: 



сутність, проблеми, 
перспективи:зб. тез 
доп. міжнар.наук.-
практ.конф., м.Одеса, 
21-22 жовт.2019). 
Одеса, 2019. С.121-123
9) Криворучко В.О. 
Поняття «Девіації»: 
підходи його 
вивчення. Право і 
держава: проблеми 
розвитку та взаємодії 
у ХХІ ст. :зб. тез доп. 
міжнар.наук.-
практ.конф., 
м.Запоріжжя, 24-25 
січ.2020). Запоріжжя, 
2020. С.119-123
 Пункт 19:
Член Національної 
асоціації адвокатів 
України . – ст.45 
Закону України «Про 
адвокатуру та 
адвокатську 
діяльність»
 Пункт 20:
Здійснення 
професійної 
діяльності адвоката, 
як самозайнятої особи 
(свідоцтво про право 
здійснення 
адвокатської 
діяльності №756 від 
23.07.2012р.)
4. Посилання на 
профілі та публікації :
4.1. профіль 
WebofSciencе
https://www.webofscie
nce.com/wos/author/re
cord/40528814   
4.2.бібліотека ім. В.І. 
Вернадського:
1.Особливості 
відповідальності за 
договором 
енергопостачання -
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Pis_2015_6%282%
29__17
2. Укладання, зміна і 
розірвання договору 
енергопостачання - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nvmgu_jur_2015_
18(2)__13
3. Правові проблеми 
забезпечення 
виконання договорів 
енергопостачання - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/urid_2015_1_20

98983 Муравйова 
Ірина 
Олександрів
на

Старший 
викладач 
0,5 ставки, 
Сумісництв
о

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
бакалавра, 

Одеська 
державна 
академія 

будівництва та 
архітектури, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
0921 

Будівництво, 
Диплом 

спеціаліста, 
Одеська 

державна 

13 Міжнародні 
перевезення

1. стажування :
1.1.2016р. Харківський 
національний 
автомобільно-
дорожній університет, 
Центр підвищення 
кваліфікації та 
індивідуальної 
післядипломної 
освіти,  свідоцтво 
12СПВ №101020, тема 
"Методи підвищення 
надійності підйомно-
транспортних машин" 
;                                                                                                                           
1.2. 2019 р. Зарахувати 



академія 
будівництва та 

архітектури, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

092101 
Промислове i 

цивiльне 
будiвництво

як підвищення 
кваліфікації участь у 
тренінгу 
"Впровадження  
принципів 
інклюзивної вищої 
освіти в освітній 
процес: соціальна та 
демократична 
необхідність" 
05.11.2019 р. м. Одеса, 
сертифікат, наказ про 
зарахування №739/вк 
від 08.11.2019 р;
1.3. 2021р. Зарахувати 
як підвищення 
кваліфікації участь у V 
засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
обєднання викладачів 
"Транспортних 
технологій" 
"Актуальні питання з 
підготовки фахівців 
транспортної галузі" 
(6 годин), участь у 
конференції "Pedagogy 
and Psychology in the 
Modern World: the art 
of  teaching and 
learning" (15 годин), 
участь у інтернет-
конференції "Сучасні 
інтернет ресурси для 
організації 
ефективного 
навчання (10 годин), 
участь у Міжнародній 
науковій конференції 
"Trends in 
Development of 
Innovative  Scientific 
Research in the Context 
of Global Changes" (15 
годин), наказ про 
проходження 
стажування №370/вк 
від 18.06.2021р.  
 2. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,3,4,11,12,13,14,19;
Пункт 1:
1.) Dynamics of Fine 
Boring with 
Multicutting Console 
Drilling Rods / 
Oborskyi G., Orgiyan 
A., Tonkonogyi V., 
Balaniuk A., Muraviova 
I. // Advanced 
Manufacturing 
Processes II. 
InterPartner 2020. 
Lecture Notes in 
Mechanical 
Engineering. Springer, 
Cham. - Vol. 11, Issue 3, 
05 February 2021. - pp. 
577-587. - Print ISBN 
978-3-030-68013-8 
and Online ISBN 978-3-
030-68014-5 (Indexed 
by SCOPUS).
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-68014-



5_56
2) Дмитриева, Н.В. 
Исследования 
влияния 
технологических 
параметров 
устройства 
гидроизоляционной 
системы на 
капиллярное 
всасывание [Текст] / 
Н.В. Дмитриева, А.М. 
Гострик, И.А. 
Муравьева, И.П. 
Агафонова // 
Будівельне 
виробництво : 
науково-технічний 
збірник. – Київ, 2018. 
- №64. – С. 61-64. - 
ISSN 2524-2555 
(online), ISSN 0131-
8942 (print) (інд. 
ULRICHSWEB).
3) Дмитриева, Н.В. 
Строительство 
коммуникаций - новое 
направление 
подготовки 
специалистов в ОГАСА 
[Текст] / Н.В. 
Дмитриева, И.А. 
Муравьева // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. – 
Дрогобич, 2018. - 
№22, том 1. – С. 111-
115 - ISSN 2308-4855 
(Print), ISSN 2308-
4863 (Online) (інд. 
Index Copernicus 
International).
4) Дмитриева,  Н.В. 
Перспективы 
повышения 
эффективности 
гидроизоляционных 
экранов конструкций 
из известняка-
ракушечника [Текст]  
/ Н.В. Дмитриева, 
И.А. Муравьева, И.П. 
Агафонова // 
Будівельне 
виробництво: 
науково-технічний 
збірник. – Київ, 2019. - 
№65. – С. 69-74. - 
ISSN 2524-2555 
(online), ISSN 0131-
8942 (print) (інд. 
ULRICHSWEB).
5) Муравйова, І.О. 
Креативна педагогіка 
як інноваційна 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. – С. 135-139. -  
ISSN 1992-5786 (інд. 
Index Copernicus 
International).
6) Муравйова, І.О. Soft 
skills у сучасних 
реаліях української 
освіти [Текст] / І.О. 
Муравйова, Я.Г. 
Мар’янко, А.О. Осадча 
// Інноваційна 
педагогіка : науковий 
журнал – Одеса, 2021. 
- Випуск 32, том 1 – С. 
108-112. -  ISSN 2663-
6085 (інд. Index 
Copernicus 
International).
Пункт 3:
1.) 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.
2.) Волобуєва, Т. В. 
Організація 
навантажувально-
розвантажувальних 
робіт [Текст]: навч. 
посіб. / Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота, В.Б. 
Кострубіна, І.О. 
Муравйова, К.І. 
Кострубіна; – Одеса : 
ОАДК ОНПУ, 2019. – 
266 с. 
Пункт 4: 
1.) Муравйова, І.О. 
Інноваційна 
діяльність і 
патентування [Текст] :  
методичні вказівки 
(до написання 
реферату) для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр» 
напряму 6.050503 – 
«Машинобудування», 
спеціального виду 
діяльності 
«Підйомно-
транспортні, 
будівельні, дорожні, 
меліоративні машини 
і обладнання» / І.О. 
Муравйова; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 19 с.
2.) Муравйова, І.О. 
Якість машин [Текст] : 
методичні вказівки 
(до написання 
реферату) для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр» 
напряму 6.050503 – 
«Машинобудування», 
спеціального виду 



діяльності 
«Підйомно-
транспортні, 
будівельні, дорожні, 
меліоративні машини 
і обладнання» / І.О. 
Муравйова; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 21 с.
3.) Муравйова, І.О. 
Будівельна техніка 
[Текст] : методичні 
вказівки (до 
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та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 17 с.
5.) Муравйова, І.О. 
Будівельна техніка 1 
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академія будівництва 
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програмою підготовки 
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будівництво» із галузі 
знань 19 «Архітектура 
та будівництво» за 
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XХІІ міжнародної 
науково-методичної 
конференції (Одеса, 
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высокоскоростного 
знакопеременного 
деформирования 
[Текст] / А. Н. 
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27 травня 2020р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва і 
архітектури. –  Одеса,; 
ОДАБА,  2020. – Ч. 1. - 
С. 41-42.
15.) Muravyova, I.A. 
The first steps on the 
transition way to a new 
educational model / 
I.A. Muravyova, Y.H. 
Maryanko, А.A. 
Osadchaya // 
International scientific 
and practical 
conference «Pedagogy 
and Psychology in the 
Modern World: the art 
of teaching and 
learning» : conference 
proceedings, February 
26–27, 2021 / Cuiavian 
University in 
Wloclawek –  
Wloclawek, Republic of 
Poland, 2021. – Vol. 2  - 
С. 141-144. ISBN 978-
9934-26-041-4,  DOI 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-26-041-4-
96
16.) Волобуєва, Т.В. 
Диференціація і 
періодизація в 
сучасній освіті / Т.В. 
Волобуєва, І.О. 
Муравйова, А.С. 
Целікова, І.Г. Болокан 
// Управління якістю 
підготовки фахівців: 
матеріали ХХVІ 
міжнародної науково-
методичної 
конференції (Одеса, 
22 квітня 2021р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва і 
архітектури. –  Одеса,; 
ОДАБА,  2021. – Ч. 1. - 
С. 24.
17.) Muravyova, I.A. 
Decarbonization of the 
transport industry, pros 
and cons / I.A. 
Muravyova, Y.H. 
Maryanko // 
International Scientific 
Conference Trends in 
Development of 
Innovative Scientific 
Research in the Context 
of Global Changes: 
Conference 
Proceedings, May 7-8, 
2021. Riga, Latvia, 
2021. - С. 6-9. ISBN: 
978-9934-26-076-6,  
DOI: 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-26-076-6-2



Пункт 13:
Проведення 
навчальних занять 
англійською мовою:
У 2019-2020 н.р.:
1) Будівельна техніка 
(Сonstruction 
equipment), група  
ПЦБ-263 (англ.), 
аудиторне 
навантаження – 42,4 
год.
У 2020-2021 н.р.:
1) Виробнича 
експлуатація 
будівельної техніки 
(Production operation 
of construction 
equipment), група 
ПЦБ-363 (англ.), 
аудиторне 
навантаження – 38,12 
год.
2) Будівельна техніка 
(Сonstruction 
equipment), група  
ПЦБ-267 (англ.), 
аудиторне 
навантаження – 42,4 
год.
Пункт 14:
Керівник проблемної 
групи «Сучасна 
будівельна техніка та 
устаткування». Наказ 
№228/од від 
27.09.2019 р.
Пункт 19:
1. Участь у V засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
об’єднання викладачів 
«Транспортних 
технологій», 2020,  м. 
Одеса. Сертифікат 
(реєстраційний номер 
№ 131), наказ № 176-
од від 19.11.2020 р.
3. Посилання на 
профілі:
3.1. профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&auth
orId=57222318020&zo
ne= 

239141 Кіосак 
Володимир 
Анатолійови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом 
доктора наук 
ДД 007350, 

виданий 
01.02.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043234, 
виданий 

08.11.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
031312, 

виданий 
29.03.2012, 

Атестат 
професора AП 

002494, 
виданий 

09.02.2021

38 Теорія 
ймовірностей і 
математична 
статистика

1.д. ф.-м.н., 111 
«Математика» 
(01.01.04 геометрія та 
топологія), (ДД № 
007350), тема 
дисертації
«Відображення 
спеціальних 
псевдоріманових 
просторів», 
доцент кафедри 
інформатики та 
управління захистом 
інформаційних 
систем, (12ДЦ № 
031312);
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) Kiosak V. 
Holomorphically 
Projective Mappings of 
Special Kahler 
Manifolds / V. Kiosak, 
O. Savchenko and T. 
Shevchenko // AIP 
Conference Proceedings 
2025, 080004 (2018); 
https://doi.org/10.1063
/1.5064924 (Scopus).
3) Kiosak V. On the 
Conformal Mappings of 
Special Quasi-Einstein  
Spaces / V. Kiosak, A. 
Savchenko and O. 
Gudyreva // AIP 
Conference Proceedings 
2164, 040001 (2019); 
https://doi.org/ 
10.1063/1.5130793 
(Scopus).
4) Zarichnyi M. Strong 
Topology on the Set of 
Persistence Diagrams / 
M. Zarichnyi, A. 
Savchenko and V. 
Kiosak // AIP 
Conference Proceedings 
2164, 040006 (2019); 
https://doi.org/ 
10.1063/1.5130798 
(Scopus).
5)  Doikov D. On the 
Schwarzschild model 
for gravitating objects 
of the Universe / D. 
Doikov, and V. Kiosak 
// AIP Conference 
Proceedings, 2020. − 
vol. 2302. – 040001. 
https://doi.org/10.1063
/5.0033657. (Scopus).
6) Kiosak V. Geodesic 
mappings of compact 
quasi-Einstein spaces 
with constant scalar 
curvat // V. Kiosak, A. 
Savchenko, and A. 
Kamienieva // AIP 
Conference 
Proceedings, 2020. − 
vol. 2302. –  040002. 
https://doi.org/10.1063
/5.0033661. (Scopus).
7) Kiosak V. On the 
typology of quasi-
Einstein spaces / V. 
Kiosak, A. Savchenko, 
and S. Khniunin // AIP 
Conference 
Proceedings, 2020. − 
vol. 2302. – 040003. 
https://doi.org/10.1063
/5.0033700.  (Scopus).
8) Kiosak V. Geodesic 
mappings of quasi-
Einstein spaces with a 



constant scalar 
curvature / V. A. 
Kiosak, G. V. Kovalova 
// Matematychni 
Studii. V.53, No.2. – 
2020. – pp. 212−217. 
(Scopus).
9) Kiosak V. Geodesic 
mappings of compact 
quasi-Einstein spaces, I 
/ V. Kiosak, A. 
Savchenko, G. Kovalova 
//  Proceedings of the 
International Geometry 
Center. Vol. 13, No1. − 
2020. − pp. 35–48. 
(Scopus).
10) Kiosak, V., 
Lesechko, O. (2020). 
Geodesic mapping of 
spaces with special 
vector fields, Mechanics 
and Mathematical 
Methods, 2 (1). 45-54.
11) Кіосак В. А. 
Укорочені 
відображення 
просторів аффінної 
зв’язності / В. А. 
Кіосак, А. В. Каменева 
// Механіка та 
математичні методи. – 
2020. – Том 2, Вип. 
2.– С. 18-31.
12) Kiosak V. Geodesic 
mappings of compact 
quasi-Einstein spaces, 
II / V. Kiosak, A. 
Savchenko, O. Latysh //  
Proceedings of the 
International Geometry 
Center. Vol. 14, No1. − 
2021. − pp. 80–91. 
(Scopus).
Пункт 3: 
1) Кіосак В.А. 
Ріманова геометрія. 
[Навчальний 
посібник] / В. А. 
Кіосак, О. О. 
Пришляк, Київ: КНУ 
ім. Тараса Шевченка, 
2017.− 49 с.
2) 
Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємств: 
навчальний посібник 
/ [ Козак Ю. Г., 
Уханова І. О., Кіосак 
В.А. та ін. ]. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2020. – 
268 с.
Пункт 4:
1) Кіосак В.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних завдань 
з дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу 
«Невизначений та 
визначений 
інтеграли» для 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» / А.В. 
Кіосак, О.В. Лесечко 
// Одеса: ОДАБА. − 



2018.−  35 с.
2) Шевченко Т.І. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу «Лінійна 
алгебра» / Т.І. 
Шевченко, О.В. 
Лесечко, А.В. Кіосак 
// Одеса: ОДАБА. − 
2019. − 35 с.
3) Лесечко О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу «Лінійна 
алгебра» / О.В. 
Лесечко, Т.І. 
Шевченко, А.В. Кіосак 
// Одеса: ОДАБА, 
2020. − 82 с.
4) Лесечко О.В. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни «Вища 
математика» до 
розділу «Дослідження 
функцій» / О.В. 
Лесечко, А.В. Кіосак 
// Одеса: ОДАБА, 
2020. − 28 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) Кіосак В.А. Про 
спеціальні майже 
ейнштейнові простори 
/ В.А. Кіосак // Тези 
доповідей  
міжнародної 
конференції: 
«Геометрія і топологія 
в Одесі-2016» − Одеса, 
2016. – С.78.
2) Kiosak V. Mappings 
of spaces with affine 
connection / V. Kiosak, 
O. Lesechko, O. 
Savchenko // 17th 
Conference on Applied 
Mathematics, 
APLIMAT-2018, 
Bratislave, 2018 – С. 27
3) Лесечко О.В. 
Застосування SWOT-
аналізу при 
викладанні 
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) Кіосак В.А. 



Геодезичні 
відображення майже 
ейнштейнових 
просторів / А.В. Кіосак 
// Cучасні проблеми 
механіки та 
математики: зб-к 
наук. праць у 3-х т. / 
за заг. ред. А.М. 
Самойленка та Р.М. 
Кушніра [Ел. ресурс] 
// Інститут 
прикладних проблем 
механіки і математики 
ім. Я.С. Підстригача 
НАН України. – 2018. 
– Т. 3. – Режим 
доступу до 
ресурсу:www.iapmm.lv
iv.ua / mpmm2018. – 
С. 205.
5) Кіосак В.А. 
Геодезичні 
відображення майже 
ейнштейнових 
просторів / А.В. Кіосак 
// Тези доповідей 74-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
ОДАБА 17-18 травня 
2018 р. –  С. 214.
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 р. –  С. 214.
7) Kiosak V., Lesechko 
O. Mappings of spaces 
with affine connection 
preserving the weyl 
tensor / XIX 
Международная 
конференция 
"Моделирование и 
исследование 
устойчивости 
динамических систем" 
(DSMSI-2019), 22-
24.05.2019.  C. 205-
207.
8) Киосак В.А. 
Математичні 
олімпіади в 
технічному вищому 
навчальному закладі / 
В. А. Киосак, А. О. 
Стехун // Матеріали 
ХХІV міжнародної 
науково- методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців». 
Частина 2. –  Одеса: 
ОДАБА, 2019. – С. 187-
189. 
9) Kiosak V. On the 
Conformal Mappings of 
Special Quasi-Einstein 
Spaces / V. Kiosak, A. 
Savchenko and O. 
Gudyreva // Eleventh 
International 
Conference on 



Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 20−25 June 
2019, Albena, Bulgaria. 
− Book of Abstracts. – 
p. 26. 
10) Kiosak V. Strong 
Topology on the Set of 
Persistence Diagrams / 
V. Kiosak, A. Savchenko 
and M. Zarichnyi // 
Eleventh International 
Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 20−25 June 
2019, Albena, Bulgaria. 
− Book of Abstracts. – 
p. 100. 
11) 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. 
12) 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.
13) 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.
14) 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.
15) Kiosak V. Invariant 
Transformations 
Preserving Geodesic 
Quasi-Einstein Spaces / 



V. Kiosak, A. 
Savchenko, S. Khniunin 
// Twelfth International 
On-Line Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 24−29 June 
2020. − Book of 
Abstracts. – p. 38.
16) Savchenko A. 
Geodesic Mappings of 
Compact Quasi-
Einstein Spaces / A. 
Savchenko, V. Kiosak, 
A. Kamienieva // 
Twelfth International 
On-Line Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 24−29 June 
2020. − Book of 
Abstracts. – p. 66.
17) Лесечко О.В. 
Методика 
формування 
готовності студентів 
до вивчення 
математики в режимі 
онлайн / О.В. 
Лесечко, В.А. Кіосак, 
Т.І. Шевченко // 
Матеріали ХХVІ 
міжнародної науково- 
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців». 
Ч. 2. – Одеса: ОДАБА, 
2021. – С. 142-143.  
18) Кіосак В.А. Про 
інваріантні 
перетворення зі 
збереженням 
відображень / 
В.А.Кіосак // Тези 
доповідей 77-ї 
науково-технічної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
ОДАБА, 13-14 травня 
2021. –  С. 122.
19) Kiosak V. Canonical 
innitesimal 
deformations of metrics 
of pseudo-Riemannian 
spaces / V. Kiosak, O. 
Lesechko // 
International online 
conference «Algebraic 
and Geometric Methods 
of Analysis»,  Odesa, 
May 25-28, 2021. − 
Book of Abstracts. – p. 
78.  
20) Kiosak V. On the 
Stationary Model of 
Universe / V. Kiosak, A. 
Savchenko // 
Thirteenth 
International Hybrid 
Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 24−29 June 
2021, Albena. Book of 
Abstracts. − p. 48.
21) Kiosak V. Invariant 



Transformations 
Preserving Mappings / 
V. Kiosak, A. 
Savchenko, L. 
Makarenko. // 
Thirteenth 
International Hybrid 
Conference on 
Application of 
Mathematics in 
Technical and Natural 
Sciences. 24−29 June 
2021, Albena. Book of 
Abstracts. − p. 56.
Пункт 14:
1) Голова журі на І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
математики в ОДАБА 
у 2019-2020 
навчальному році 
(Положення про 
проведення олімпіади 
з дисципліни «Вища 
математика» серед 
студентів ОДАБА від 
13.02.20 р., наказ 
№48/од/1  від  
10.03.2020 р.).
4. Посилання на 
профілі:
4.1.профіль Scopus:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=25960165900

4.2. профіль у 
GoogleScholar:
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=VE1-
fpMAAAAJ

98983 Муравйова 
Ірина 
Олександрів
на

Старший 
викладач 
0,5 ставки, 
Сумісництв
о

Інститут 
гідротехнічног
о будівництва 
та цивільної 

інженерії

Диплом 
бакалавра, 

Одеська 
державна 
академія 

будівництва та 
архітектури, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
0921 

Будівництво, 
Диплом 

спеціаліста, 
Одеська 

державна 
академія 

будівництва та 
архітектури, 

рік закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
092101 

Промислове i 
цивiльне 

будiвництво

13 Вантажознавст
во

1. стажування :
1.1.2016р. Харківський 
національний 
автомобільно-
дорожній університет, 
Центр підвищення 
кваліфікації та 
індивідуальної 
післядипломної 
освіти,  свідоцтво 
12СПВ №101020, тема 
"Методи підвищення 
надійності підйомно-
транспортних машин" 
;                                                                                                                           
1.2. 2019 р. Зарахувати 
як підвищення 
кваліфікації участь у 
тренінгу 
"Впровадження  
принципів 
інклюзивної вищої 
освіти в освітній 
процес: соціальна та 
демократична 
необхідність" 
05.11.2019 р. м. Одеса, 
сертифікат, наказ про 
зарахування №739/вк 
від 08.11.2019 р;
1.3. 2021р. Зарахувати 
як підвищення 
кваліфікації участь у V 
засіданні 
Всеукраїнського 
методичного 
обєднання викладачів 



"Транспортних 
технологій" 
"Актуальні питання з 
підготовки фахівців 
транспортної галузі" 
(6 годин), участь у 
конференції "Pedagogy 
and Psychology in the 
Modern World: the art 
of  teaching and 
learning" (15 годин), 
участь у інтернет-
конференції "Сучасні 
інтернет ресурси для 
організації 
ефективного 
навчання (10 годин), 
участь у Міжнародній 
науковій конференції 
"Trends in 
Development of 
Innovative  Scientific 
Research in the Context 
of Global Changes" (15 
годин), наказ про 
проходження 
стажування №370/вк 
від 18.06.2021р.  
 2. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов 
(редакція 2021р): 
пп.1,3,4,11,12,13,14,19;
Пункт 1:
1.) Dynamics of Fine 
Boring with 
Multicutting Console 
Drilling Rods / 
Oborskyi G., Orgiyan 
A., Tonkonogyi V., 
Balaniuk A., Muraviova 
I. // Advanced 
Manufacturing 
Processes II. 
InterPartner 2020. 
Lecture Notes in 
Mechanical 
Engineering. Springer, 
Cham. - Vol. 11, Issue 3, 
05 February 2021. - pp. 
577-587. - Print ISBN 
978-3-030-68013-8 
and Online ISBN 978-3-
030-68014-5 (Indexed 
by SCOPUS).
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-68014-
5_56
2) Дмитриева, Н.В. 
Исследования 
влияния 
технологических 
параметров 
устройства 
гидроизоляционной 
системы на 
капиллярное 
всасывание [Текст] / 
Н.В. Дмитриева, А.М. 
Гострик, И.А. 
Муравьева, И.П. 
Агафонова // 
Будівельне 
виробництво : 
науково-технічний 
збірник. – Київ, 2018. 
- №64. – С. 61-64. - 
ISSN 2524-2555 



(online), ISSN 0131-
8942 (print) (інд. 
ULRICHSWEB).
3) Дмитриева, Н.В. 
Строительство 
коммуникаций - новое 
направление 
подготовки 
специалистов в ОГАСА 
[Текст] / Н.В. 
Дмитриева, И.А. 
Муравьева // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. – 
Дрогобич, 2018. - 
№22, том 1. – С. 111-
115 - ISSN 2308-4855 
(Print), ISSN 2308-
4863 (Online) (інд. 
Index Copernicus 
International).
4) Дмитриева,  Н.В. 
Перспективы 
повышения 
эффективности 
гидроизоляционных 
экранов конструкций 
из известняка-
ракушечника [Текст]  
/ Н.В. Дмитриева, 
И.А. Муравьева, И.П. 
Агафонова // 
Будівельне 
виробництво: 
науково-технічний 
збірник. – Київ, 2019. - 
№65. – С. 69-74. - 
ISSN 2524-2555 
(online), ISSN 0131-
8942 (print) (інд. 
ULRICHSWEB).
5) Муравйова, І.О. 
Креативна педагогіка 
як інноваційна 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. – С. 135-139. -  
ISSN 1992-5786 (інд. 
Index Copernicus 
International).
6) Муравйова, І.О. Soft 
skills у сучасних 
реаліях української 
освіти [Текст] / І.О. 
Муравйова, Я.Г. 
Мар’янко, А.О. Осадча 
// Інноваційна 
педагогіка : науковий 
журнал – Одеса, 2021. 
- Випуск 32, том 1 – С. 
108-112. -  ISSN 2663-
6085 (інд. Index 
Copernicus 
International).
Пункт 3:



1.) 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.
2.) Волобуєва, Т. В. 
Організація 
навантажувально-
розвантажувальних 
робіт [Текст]: навч. 
посіб. / Т.В. 
Волобуєва, В.М. 
Сирота, В.Б. 
Кострубіна, І.О. 
Муравйова, К.І. 
Кострубіна; – Одеса : 
ОАДК ОНПУ, 2019. – 
266 с. 
Пункт 4: 
1.) Муравйова, І.О. 
Інноваційна 
діяльність і 
патентування [Текст] :  
методичні вказівки 
(до написання 
реферату) для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр» 
напряму 6.050503 – 
«Машинобудування», 
спеціального виду 
діяльності 
«Підйомно-
транспортні, 
будівельні, дорожні, 
меліоративні машини 
і обладнання» / І.О. 
Муравйова; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 19 с.
2.) Муравйова, І.О. 
Якість машин [Текст] : 
методичні вказівки 
(до написання 
реферату) для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр» 
напряму 6.050503 – 
«Машинобудування», 
спеціального виду 
діяльності 
«Підйомно-
транспортні, 
будівельні, дорожні, 
меліоративні машини 
і обладнання» / І.О. 
Муравйова; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 21 с.
3.) Муравйова, І.О. 
Будівельна техніка 
[Текст] : методичні 
вказівки (до 
написання 
контрольної роботи)  
для студентів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр» 



напряму 6.050503 – 
«Машинобудування», 
спеціального виду 
діяльності 
«Підйомно-
транспортні, 
будівельні, дорожні, 
меліоративні машини 
і обладнання» » / І.О. 
Муравйова; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 32 с. 
4.) Муравйова, І.О. 
Вступ до спеціальності 
[Текст] : методичні 
вказівки (до 
написання реферату) 
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» 
/ І.О. Муравйова; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 17 с.
5.) Муравйова, І.О. 
Будівельна техніка 1 
(Загальний курс) 
[Текст] :  методичні 
вказівки (до 
написання 
розрахунково-
графічної 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» 
/ І.О. Муравйова; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 70 с.
6.) Муравйова, І.О. 
Будівельна техніка 4 
(Дорожні машини) 
[Текст] :  методичні 
вказівки (до 
написання 
контрольної 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» 
/ І.О. Муравйова; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2017. - 29 с.
7.) Муравйова, І.О. 
Будівельна техніка 3 
(Машини для 
земляних робіт) 
[Текст] :  методичні 
вказівки (до 
написання 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» 
/ І.О. Муравйова; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 60 с.
8.) Муравйова, І.О. 
Виробнича 
експлуатація 
будівельної техніки 
[Текст] :  методичні 
вказівки (до 
написання 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» 
/ І.О. Муравйова; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 50 с.
9.) Муравйова, І.О. 
Будівельна техніка 5 
(Машини для 
виробництва 
будівельних 
матеріалів) [Текст] : 
методичні вказівки 
(до написання 
контрольної 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» 
/ І.О. Муравйова, Ю.Я. 
Часовщик; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2018. - 26 с.
10.) Муравйова, І.О. 
Будівельна техніка 1 
(Загальний курс) 
[Текст] :  конспект 
лекцій для студентів, 
для студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-
професійною 
програмою підготовки 
бакалавр «Технічного 
обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та 
міського транспорту» 
із галузі знань 13 – 
«Механічна 
інженерія» за 
спеціальністю 133 – 
«Галузеве 
машинобудування» / 
І.О. Муравйова, А.С. 
Целікова; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2020. - 134 с.
11.) Муравйова, І.О. 
Виробнича 
експлуатація 
будівельної техніки 
[Текст] :  конспект 
лекцій для студентів, 
що навчаються за 
Освітньо-
професійною 
програмою підготовки 
бакалавр 
«Промислове  і 
цивільне 
будівництво» із галузі 
знань 19 «Архітектура 
та будівництво» за 
спеціальністю 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» / 
І.О. Муравйова; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2020. - 75 с.
12.) Муравйова, І.О. 
Construction 
Equipment 
(Будівельна техніка) 
[Текст] :  методичні 
вказівки (до 
написання 
розрахунково-



графічної роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-
професійною 
програмою підготовки 
бакалавр 
«Промислове  і 
цивільне 
будівництво» із галузі 
знань 19 «Архітектура 
та будівництво» за 
спеціальністю 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» / 
І.О. Муравйова; 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2020. - 35 с.
13.) Вантажні 
перевезення [Текст]. 
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. 
14.) Муравйова, І.О. 
Production Operation 
of Construction 
Equipment [Текст] : 
методичні вказівки 
(до написання 
курсової роботи) для 
студентів, що 
навчаються за 
Освітньо-
професійною 
програмою підготовки 
бакалавр 
«Промислове  і 
цивільне 
будівництво» із галузі 
знань 19 «Архітектура 
та будівництво» за 
спеціальністю 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» / 
І.О. Муравйова, Я.Г. 
Мар’янко; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2021. - 50 с.
15.) Целікова, А.С. 
Будівельна техніка:  
методичні 
рекомендації  до 
практичних занять 
для студентів, що 
навчаються за 



освітньо-професійною 
програмою підготовки 
бакалавр 
«Промислове  і 
цивільне 
будівництво» із галузі 
знань 19 «Архітектура 
та будівництво» за 
спеціальністю 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» / 
А.С. Целікова, І.Г. 
Болокан, І.О. 
Муравйова; Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури. - О. : 
ОДАБА, 2021. - 45 с.
Пункт 11:
З 2015 по 2018 рік 
здійснювала науково-
практичні 
консультування ТОВ 
«НК-ТРАНС» щодо 
оптимізації 
завантаження 
транспорту в 
міжміських 
перевезеннях та 
придбання 
будівельної техніки.
Пункт 12:
1.) Муравйова, І.О. 
Инженер - носитель 
культуры [Текст] /  
І.О. Муравйова  // 
Управління якістю 
підготовки фахівців : 
матеріали ювілейної 
XХІ міжнародної 
науково-методичної 
конференції (Одеса, 
21-22 квітня 2016р.) / 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - Одеса 
: ОДАБА, 2016. – Ч. 1. - 
С. 110. 
2.) Дмитриева, Н.В. 
Современный подход 
к обучению 
технологии и 
механизации 
строительного 
производства [Текст] /  
Н.В. Дмитриева, И.А. 
Муравьёва, Л.Э. 
Лукашенко // 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
будівельного 
комплексу м. Одеси : 
збірка тез доповідей 
науково-практичної 
конференції (Одеса, 
22-24 вересня 2016р.) 
/ / Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. - Одеса 
: ОДАБА, 2016. - С. 69. 
3.) Муравйова, І.О. 
Создавать новое – это 
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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

ПРН-16. Вибирати 
ефективні 
технології 
взаємодії видів 
транспорту. 
Аналізувати 
можливості 
застосування 
різноманітних 
варіантів взаємодії 
видів транспорту.

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Взаємодія видів 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Транспортно-
експедиційна робота

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Міжнародні 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

ПРН-17. 
Розробляти 
ланцюги постачань 
та оцінювати їх 
ефективність. 
Установлювати 
зв’язки між різними 
ланцюгами 

Міжнародні 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Логістика Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Логістичний Лекції, практичні заняття, Іспит,  усне опитування, 



постачань. 
Визначення 
функцій 
логістичних 
центрів. 
Аналізувати 
особливості 
супутніх 
інформаційних і 
фінансових потоків

менеджмент самонавчання тестування

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Дослідження операцій 
в транспортних 
системах

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН-18. 
Досліджувати види 
і типи 
транспортних 
систем. Знаходити 
рішення 
оптимізації 
параметрів 
транспортних 
систем. Оцінювати 
ефективність 
інфраструктури 
та технології 
функціонування 
транспортних 
систем

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Інформаційні системи 
і технології на 
транспорті

Іспит, усне опитування, 
тестування

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Транспортні системи Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Транспортна 
географія

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН-19. 
Пояснювати 
експлуатаційну, 
техніко-
економічну, 
технологічну, 
правову, соціальну 
та екологічну 
ефективність 
організації 
перевезень

Спеціалізований 
рухомий склад

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Транспортні засоби Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  усне опитування, 
тестування

Транспортне право Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вантажні перевезення Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Загальний курс 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  усне опитування, 
тестування

Пасажирські 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Теоретична механіка Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Вантажознавство Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи технічної 
експлуатації 
автомобілів

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  усне опитування, 
тестування

Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Навчальна практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт



Логістичний 
менеджмент

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Економіка та 
планування роботи 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Логістика Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

ПРН-20. 
Досліджувати 
складові 
ергономічності 
транспортних 
технологій. 
Встановлювати їх 
ефективність і 
надійність

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Ергономіка Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  усне опитування, 
тестування

Міжнародні 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  усне опитування, 
тестування

Транспортні засоби Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  усне опитування, 
тестування

ПРН-21. 
Впроваджувати 
методи організації 
безпечної 
транспортної 
діяльності

Міжнародні 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Транспортне право Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вантажні перевезення Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Пасажирські 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Транспортні засоби Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Спеціалізований 
рухомий склад

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Вантажознавство Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи охорони праці Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Транспортне 
планування міст

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Ліцензування та 
сертифікація на 
автотранспорті

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  усне опитування, 
тестування

Ергономіка Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Взаємодія видів 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Логістика Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

ПРН-25. 
Використовувати 

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 

Залік, Звіт



методи організації 
транспортно-
експедиторського 
обслуговування 
різних видів 
сполучення

практики

Зовнішньо-торгівельні 
транспортні операції

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Взаємодія видів 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Транспортно-
експедиційна робота

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Міжнародні 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН-23. 
Розпізнавати якісні 
і кількісні 
показники 
експлуатації 
транспортних 
засобів 
(автомобілів). 
Оцінювати 
елементи 
конструкції 
транспортних 
засобів. 
Установлювати 
зв'язок між 
елементами 
конструкції 
транспортних 
засобів

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Спеціалізований 
рухомий склад

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Транспортні засоби Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вантажні перевезення Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Загальний курс 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Пасажирські 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Теоретична механіка Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

ПРН-24. Вибирати 
інформаційні 
системи для 
організації 
перевезень. 
Експлуатувати 
автоматизовані 
системи керування 
та навігаційні 
системи у 
перевізному 
процесі. 
Використовувати 
електронні карти

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Транспортне 
планування міст

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Вантажні перевезення Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Інформатика Лекції, лабораторні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Інформаційні системи 
і технології на 
транспорті

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  усне опитування, 
тестування

ПРН-15. Оцінювати 
параметри 
транспортних 
потоків. 
Проектувати 
схеми і мережі 
транспортних 
систем. 
Розробляти 
технології 
оперативного 
управління 
транспортними 
потоками.

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Транспортне 
планування міст

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Взаємодія видів 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Управління 
автомобільними 
перевезеннями

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування



Транспортні системи Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

ПРН-26. 
Досліджувати 
проблеми 
людського 
фактору, пов’язані 
з транспортом, а 
також наслідки 
помилок для 
безпеки та 
управління. 
Визначати моделі 
поведінки людей у 
зв’язку з 
помилками

Пасажирські 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Міжнародні 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вантажні перевезення Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Транспортне 
планування міст

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Ергономіка Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи охорони праці Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

ПРН-27. 
Демонструвати 
глибоку 
обізнаність щодо 
теоретичних і 
практичних основ 
логістичного 
менеджменту.

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Логістичний 
менеджмент

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Логістика Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Взаємодія видів 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

ПРН-28. 
Демонструвати 
знання та 
пояснювати 
основні вимоги 
сертифікації та 
ліцензування на 
автомобільному 
транспорті, вміти 
оформляти 
необхідну 
транспортну 
документацію

Зовнішньо-торгівельні 
транспортні операції

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік,  усне опитування, 
тестування

Ліцензування та 
сертифікація на 
автотранспорті

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  усне опитування, 
тестування

Транспортно-
експедиційна робота

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік,  усне опитування, 
тестування

Транспортне право Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  усне опитування, 
тестування

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН-22. 
Організувати 
міжнародні 
перевезення. 
Застосовувати 
методи 
оформлення 
митної 

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт



документації. 
Використання 
методів митного 
контролю. 

Зовнішньо-торгівельні 
транспортні операції

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Взаємодія видів 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Транспортно-
експедиційна робота

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Міжнародні 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Транспортне право Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  усне опитування, 
тестування

ПРН-14. 
Організовувати та 
управляти 
перевезенням 
пасажирів та 
багажу в різних 
сполученнях. 
Вибирати вид, 
марку, тип 
транспортних 
засобів та 
маршрутів руху. 
Організовувати 
обслуговування 
пасажирів на 
вокзалах та 
пасажирських 
терміналах

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Навчальна практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Пасажирські 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Транспортні засоби Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Управління 
автомобільними 
перевезеннями

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

ПРН-10. 
Розробляти та 
використовувати 
транспортні 
технології з 
врахуванням вимог 
до збереження 
навколишнього 
середовища

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Навчальна практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Основи охорони праці Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Спеціалізований 
рухомий склад

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Міжнародні 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вантажні перевезення Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Загальний курс 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Хімія Лекції, лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит,  усне опитування, 
тестування

ПРН-12. Знаходити 
рішення щодо 
раціональних 
методів організації 
навантажувально-
розвантажувальни
х робіт. 
Планувати графіки 

Вантажні перевезення Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Спеціалізований 
рухомий склад

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи



проведення 
навантажувально-
розвантажувальни
х робіт. Вибирати 
механізми та 
засоби проведення 
навантажувально-
розвантажувальни
х робіт

кваліфікаційної роботи
Виробнича практика Самостійна робота, 

консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Навчальна практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Вантажознавство Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

ПРН-1. Брати 
відповідальність на 
себе, проявляти 
громадянську 
свідомість, 
соціальну 
активність та 
участь у житті 
громадянського 
суспільства, 
аналітично 
мислити, 
критично 
розуміти світ.

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Транспортне право Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вступ в спеціальність Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Інформатика Лекції, лабораторні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Фізика Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вища математика Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  усне опитування, 
тестування

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Бесіди, усні та письмові 
завдання, аудіювання

Оцінювання викладачем 
усної частини завдання, 
модульний контроль, 
підсумковий контроль 
(іспит)

Філософія Лекція з елементами бесіди, 
практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Бесіди, усні та письмові 
завдання, аудіювання

Оцінювання викладачем 
усної частини завдання, 
модульний контроль, 
підсумковий контроль 
(іспит)

Історія України та 
української культури

Лекція з елементами бесіди, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Хімія Лекції, лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

ПРН-2. Критично 
оцінювати наукові 
цінності і 
досягнення 
суспільства у 
розвитку 
транспортної 
галузі та 
технологій.

Хімія Лекції, лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вища математика Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вступ в спеціальність Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Пасажирські 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Вантажні перевезення Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи



кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Навчальна практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Транспортне 
планування міст

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Ліцензування та 
сертифікація на 
автотранспорті

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Ергономіка Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Взаємодія видів 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Транспортно-
експедиційна робота

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Управління 
автомобільними 
перевезеннями

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Транспортні системи Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Транспортні засоби Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Транспортна 
географія

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

ПРН-3. Давати 
відповіді, 
пояснювати, 
розуміти 
пояснення, 
дискутувати, 
звітувати 
державною мовою 
на достатньому, 
для професійної 
діяльності, рівні.

Основи технічної 
експлуатації 
автомобілів

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вантажознавство Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Спеціалізований 
рухомий склад

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Транспортні засоби Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Міжнародні 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Транспортне право Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Транспортні системи Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Транспортна 
географія

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Пасажирські 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  курсовий проєкт, 
усне опитування, тестування

Вступ в спеціальність Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Теорія ймовірностей і Лекції, практичні заняття, Іспит, усне опитування, 



математична 
статистика

самонавчання тестування

Інформатика Лекції, лабораторні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Теоретична механіка Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Вантажні перевезення Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  курсовий проєкт, 
усне опитування, тестування

Хімія Лекції, лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Управління 
автомобільними 
перевезеннями

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Основи охорони праці Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Навчальна практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Інженерна та 
комп'ютерна графіка

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, розрахунково-
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Зовнішньо-торгівельні 
транспортні операції

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Дослідження операцій 
в транспортних 
системах

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи теорії систем і 
управління

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Інформаційні системи 
і технології на 
транспорті

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Транспортно-
експедиційна робота

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Транспортне 
планування міст

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Ергономіка Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Логістичний 
менеджмент

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Взаємодія видів 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Економіка та 
планування роботи 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Логістика Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Ліцензування та 
сертифікація на 
автотранспорті

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Фізика Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вища математика Лекції, практичні заняття, Іспит, усне опитування, 



самонавчання тестування
Філософія Лекції з елементами бесіди, 

практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Бесіди, усні та письмові 
завдання, аудіювання

Оцінювання викладачем 
усної частини завдання, 
модульний контроль, 
підсумковий контроль 
(іспит)

Історія України та 
української культури

Лекції з елементами бесіди, 
практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН-4. Давати 
відповіді, 
пояснювати, 
розуміти 
пояснення, 
дискутувати, 
звітувати 
іноземною мовою 
на достатньому 
для професійної 
діяльності рівні

Основи технічної 
експлуатації 
автомобілів

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  усне опитування, 
тестування

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Бесіди, усні та письмові 
завдання, аудіювання

Оцінювання викладачем 
усної частини завдання, 
модульний контроль, 
підсумковий контроль 
(іспит)

ПРН-5. 
Застосовувати, 
використовувати 
сучасні 
інформаційні і 
комунікаційні 
технології для 
розв’язання 
практичних 
завдань з 
організації 
перевезень та 
проектування 
транспортних 
технологій.

Основи теорії систем і 
управління

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Інформаційні системи 
і технології на 
транспорті

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Транспортне 
планування міст

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Логістичний 
менеджмент

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Взаємодія видів 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Економіка та 
планування роботи 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Дослідження операцій 
в транспортних 
системах

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Логістика Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Вантажні перевезення Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Загальний курс 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Пасажирські 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Вступ в спеціальність Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Інформатика Лекції, лабораторні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування



Міжнародні 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Інженерна та 
комп'ютерна графіка

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Навчальна практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН-13. 
Організовувати та 
управляти 
перевезенням 
вантажів в різних 
сполученнях. 
Вибирати вид, 
марку, тип 
транспортних 
засобів та 
маршрутів руху. 
Контролювати хід 
виконання 
перевезення

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Навчальна практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Зовнішньо-торгівельні 
транспортні операції

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Управління 
автомобільними 
перевезеннями

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Спеціалізований 
рухомий склад

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Транспортні засоби Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вантажні перевезення Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Загальний курс 
транспорту

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

ПРН-7. 
Формулювати, 
модифікувати, 
розробляти нові 
ідеї з 
удосконалення 
транспортних 
технологій

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Інженерна та 
комп'ютерна графіка

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Дослідження операцій 
в транспортних 
системах

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Транспортне 
планування міст

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Ергономіка Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Економіка та 
планування роботи 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування



Логістика Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Міжнародні 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вантажні перевезення Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Пасажирські 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Взаємодія видів 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теоретична механіка Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Фізика Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

ПРН-8. 
Розробляти, 
проектувати, 
управляти 
проектами у сфері 
транспортних 
систем та 
технологій

Вантажні перевезення Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Пасажирські 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Міжнародні 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит,  усне опитування, 
тестування

Управління 
автомобільними 
перевезеннями

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Логістичний 
менеджмент

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Економіка та 
планування роботи 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Інженерна та 
комп'ютерна графіка

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Транспортне 
планування міст

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Ергономіка Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

ПРН-9. 
Розробляти, 
планувати, 
впроваджувати 
методи організації 
безпечної 
діяльності у сфері 
транспортних 
систем та 
технологій

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Ергономіка Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Основи охорони праці Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Основи технічної Лекції, практичні заняття, Іспит, усне опитування, 



експлуатації 
автомобілів

самонавчання тестування

Вантажознавство Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Спеціалізований 
рухомий склад

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік,  усне опитування, 
тестування

Вантажні перевезення Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Пасажирські 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Міжнародні 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

ПРН-11. 
Класифікувати та 
ідентифікувати 
транспортні 
процеси і системи. 
Оцінювати 
параметри 
транспортних 
систем. 
Виконувати 
системний аналіз 
та прогнозування 
роботи 
транспортних 
систем

Навчальна практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Дослідження операцій 
в транспортних 
системах

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи теорії систем і 
управління

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Ергономіка Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Транспортні системи Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Виробнича практика Самостійна робота, 
консультації керівниками 
практики

Залік, Звіт

Вантажні перевезення Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсовий проєкт, усне 
опитування, тестування

Загальний курс 
транспорту

Лекцї, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН-6. 
Досліджувати 
транспортні 
процеси, 
експериментувати
, аналізувати та 
оцінювати 
параметри 
транспортних 
систем та 
технологій.

Кваліфікаційна робота          Самостійна робота, 
консультації з керівниками 
кваліфікаційної роботи

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Інженерна та 
комп'ютерна графіка

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування

Дослідження операцій 
в транспортних 
системах

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Основи теорії систем і 
управління

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Інформаційні системи 
і технології на 
транспорті

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Взаємодія видів 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, курсова робота, усне 
опитування, тестування

Економіка та 
планування роботи 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, розрахунково- 
графічна робота, усне 
опитування, тестування



Основи охорони праці Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Міжнародні 
перевезення

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Загальний курс 
транспорту

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Теоретична механіка Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Залік, усне опитування, 
тестування

Хімія Лекції, лабораторні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Фізика Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

Вища математика Лекції, практичні заняття, 
самонавчання

Іспит, усне опитування, 
тестування

 


