ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
3.2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
із спеціальності 136 – Металургія
Найменування навчальної дисципліни
(кількість лекційних
годин)

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Теорія наукових досліджень (30 годин)

Жарких
Володимир
Юрійович

Інноваційна дослідницька діяльність
(30 годин)

Афанасьєв
Олександр
Іванович

Найменування
Найменування закладу,
Науковий ступінь,
Відомості про підвипосади
який закінчив викладач, шифр і найменування наущення кваліфікації ви- Примітки*
(для сумісників – рік закінчення, спеціакової спеціальності, тема
кладача (найменування (табл. помісце основної
льність, кваліфікація
дисертації, вчене звання, за
закладу, вид докумен- казників)
якою кафедрою (спеціальроботи, найменузгідно з документом
та, тема, дата видачі)
ністю) присвоєно
вання посади)
про вищу освіту
1. Обов'язкова частина
1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Завідувач кафед- Одеський Державний
Д-р. філ. наук, 09.00.03 1, 2, 3, 8,
Одеська національна
ри Філософії та
університет ім. І.І. Ме- Соціальна філософія та фі- музична академія
10, 12, 14
методології нау- чнікова, 1984, спеціалософія історії, тема
им. А.В. Нежджнової
ки
льність «Історія», ква- «Вплив гуманістичного
Довідка про стажуванліфікація - викл. історії прагматизму на розвиток
ня №540, видано
та суспільствознавства сучасного суспільства», до- 30.06.2014.
цент за кафедрою Правознавства
Професор кафед- Ростовський-на-Дону
Доктор філософських наук, ОНПУ. Посвідчення
2, 3, 8, 9,
№ 05. Тема «Шляхи
ри філософії та
держуніверситет, філо- 09.00.02 – діалектика і ме10, 11, 12
реалізації кредитнометодології наусофський факультет,
тодологія пізнання. Тема
модульної системи орки
1972, спеціальність
дисертації «Гуманітарне
ганізації навчального
«Філософія», кваліфізнання та гуманітарні наукація - філософ, викла- ки», професор за кафедрою процесу і тестових
форм контролю знань
дач філософії та суспі- філософії та методології
льствознавства
науки
за тематикою «Мето-

Інноваційні технології енергозбереження (12 годин)

Математичне моделювання технічних
(30 годин)

Управління ливарними процесами
(30 годин)

Денисова
Алла
Євсіївна

Усов
Анатолій
Васильович

Лисенко
Тетяна
Володимирівна

Завідувач кафедри теплових електричних станцій
та енергозберігаючих технологій

Одеський політехнічний інститут, 1973,
спеціальність «Промислова теплоенергетика», кваліфікація - інженерпромтеплоенергетик

Д-р тех. наук, 05.14.06 –
Технічна теплофізика та
промислова теплоенергетика, тема «Інтегровані системи альтернативного теплопостачання для енергозберігаючих технологій (теоретичні основи, аналіз,
оптимізація)», професор за
кафедрою теплових електричних станцій
1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки
Завідуючий ка1. Одеський політехні- Д-р техн. наук, 05.02.08 –
федрою вищої
чний інститут, 1971,
Технологія машинобудуматематики і мо- спеціальніст «Техноло- вання,
делювання сисгія машинобудування
05.03.01- Процеси механічтем
металорізальні верста- ної обробки, станки та інструмент, тема дисертації
ти та інструменти»,
“Підвищення ефективності
кваліфікація - інженер
– механік.
процесу бездефектного
2. Одеський державний шліфування матеріалів та
університет, 1976, ква- сплавів, схильних до тріщиноутворення”, професор
ліфікація - викладач
математики
за кафедрою вищої математики
Завідувач кафед- Одеський ПолітехнічДоктор технічних наук,
ри технології та
ний інститут,
спеціальність 05.16.04 - Лиуправління лива1985 рік
варне виробництво.
рними процесами Спеціальність «МашиДисертація на тему:

дологічні основи дистанційного навчання»
(в обсязі 144 год.),
24 квітня 2013 р.
Підвищення кваліфікації за фахом в ОДАБА Посвідчення СПК
№718551, тема «Досвід візуальної діагностики структури потоку
в сонячних колекторах»,видано
01.06.12.

1,2,3,4,5,6
,8, 10, 11,
14

Одеський національний 1, 2, 3, 4,
університет ім. І.І. Меч- 7, 8, 10,
никова, довыдка, тема
11, 12, 14
«Моделювання систем
методами математичної
фізики», видано 2014.

High technical mechanical school of professional studies Trstenik, Serbia.

1, 2, 3, 7,
8, 9, 10

ни і технологія ливарного виробництва».
Інженер-механік

Оснастка для спеціальних видів лиття
(30 годин)

Ясюков
Василь
Васильович

Доцент кафедри
Київський політехнічтехнології та
ний інститут, 1968 рік.
управління лива- Спеціальність «Ливаррними процесами не виробництво чорних
і кольорових металів»,
інженер-металург

Інноваційні проблеми галузі
(30 годин)

Лисенко
Тетяна
Володимирівна

Завідувач кафедри кафедри технології та управління ливарними
процесами

Одеський Політехнічний інститут,
1985 рік
Спеціальність «Машини і технологія ливарного виробництва».
Інженер-механік

Сапр ливарних технологій

Бондар
Олександр

Доцент кафедри
технології та

Одеський державний
політехнічний універ-

«Оптимізація процесів тепло-масообміну при литті
залізовуглецевих сплавів
шляхом синхронізуючого
управління». Професор за
кафедрою нафтогазового та
хімічного
машинобудування
Кандидат технічних наук,
спеціальність 05.16.04 –
«Ливарне виробництво».
Дисертація на тему: «Дослідження та розроблення
процесу здобування легковидаляємих стрижнів пустопорожніх відливок», доцент за кафедрою машин і
технології ливарного виробництва
Доктор технічних наук,
спеціальність 05.16.04 - Ливарне виробництво.
Дисертація на тему:
«Оптимізація процесів тепло-масообміну при литті
залізовуглецевих сплавів
шляхом синхронізуючого
управління». Професор за
кафедрою нафтогазового та
хімічного
машинобудування
Кандидат технічних наук,
спеціальність 05.13.12 –

CERTIFYTHAT
Economics and management based on new
technologies.
15 June 2014

ДП «Інженерний виробничо-науковий центр
лиття під тиском» (ІЦ
ЛПТ). Довідка,
Тема: «Ознайомлення
з новими напрямками
лиття під тиском».
29.02.2016.

2, 3, 9

High technical mechanical school of professional studies Trstenik, Serbia.
CERTIFYTHAT
Economics and management based on new
technologies.
15 June 2014

1, 2, 3, 7,
8, 9, 10

ДП «Інженерний виробничо-науковий центр

2, 10

(30 годин)

Концепція керування формоутворенням виливків (30 годин)

Безпека технічних
систем (30 годин)

Анатолійович

управління ливарними процесами

ситет, 2001 рік.
Спеціальність «Ливарне виробництво чорних
та кольорових металів», кваліфікація магістр

Системи автоматизації
проектувальних робіт.
Дисертація на тему: «Математичне моделювання та
методи визначення умов
синхронізації при автоматизованому проектуванні
технології ливарного виробництва»
Доцент за кафедрою технології та управління ливарними процесами
Ясюков
Доцент кафедри
Київський політехнічКандидат технічних наук,
Василь
технології та
ний інститут, 1968 рік.
спеціальність 05.16.04 –
Васильоуправління лива- Спеціальність «Ливар«Ливарне виробництво».
вич
рними процесами не виробництво чорних Дисертація на тему: «Досі кольорових металів»,
лідження та розроблення
інженер-металург
процесу здобування легковидаляємих стрижнів пустопорожніх відливок», доцент за кафедрою машин і
технології ливарного виробництва
2. Вибіркова частина
2.1. Цикл дисциплін загальнонаукової підготовки
ГогунсьЗавідувач кафед- Одеський політехнічД-р техн. наук, спеціалький Віктор ри Управління
ний інститут, 1969,
ність 05.13.07 Дмитросистемами безпе- спеціальність «ТехноАвтоматизація процесів кевич
ки життєдіяльно- логія неорганічних рерування, тема «Моделюсті
човин», кваліфікація вання і управління гнучким
інженер-хімік-технолог виробництвом соди та поташу при комплексній переробці нефелинів» , про-

лиття під тиском» (ІЦ
ЛПТ). Довідка,
Тема:
«Вивчення сучасних
методів поетапного
контролю виробництва
відливок та оцінка їх
якості».
30.06.12

ДП «Інженерний виробничо-науковий центр
лиття під тиском» (ІЦ
ЛПТ). Довідка,
Тема: «Ознайомлення
з новими напрямками
лиття під тиском».
29.02.2016.

2, 3, 9

Одеський національний політехнічний університет , сертификат
Семінару педагогічних
знань, видано 2013 р.

1, 2, 4, 7,
8, 9, 10,
11

Бочковський
Андрій
Петрович

доцент кафедри
Управління системами безпеки
життєдіяльності

Одеська державна академія харчових технологій, 1996, спеціальність «Технологія зберігання плодів та овочів», кваліфікація - інженер-технолог

Бабюк
Сергій
Никанорович

доцент кафедри
Управління системами безпеки
життєдіяльності

1.Вольське вище військове училище тилу,
1975, спеціальність
«Економіка і організація речового забезпечення» кваліфікація
2.Військова академія
тилу і транспорту,
1983, спеціальність
«Командно-штабна
оперативно-тактична
тилу» кваліфікація.

фесор за кафедрою «Екології та безпеки виробництва».
Канд. техн. наук, спеціальність 05.18.13 – Технологія
консервованих та охолоджених харчових продуктів, тема «Розробка технологій м’ясо-рослинних консервованих продуктів»

Канд. війск. наук спеціальність - 20.01.08 «Тил
Збройних сил», тема «Забезпечення військових формувань технічними системами для проведення бойових дій у операціях »,
доцент за кафедрою Управління системами безпеки
життєдіяльності

ДП «Головний навчально-методичний
центр Держгірпромнагляду України», посвідчення № 477-14-3,
програма підготовки
викладачів кафедр
охорони праці, видано
10.10.2014 року.
Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала
Макарова. Інститут післядипломної освіти,
свідоцтво 12СПВ
050004, Засоби соціалізації студентів ВНЗ у
напряму безпеки, видано 16.07.2014 року
Одеський державний
аграрний університет.
посвідчення, тема:
«Навчально-методичні
засади викладання дисциплін циклу безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту» видано 01.11.2012.

1, 2, 3, 7,
13, 14

2, 3, 10,
14

Кадровий менеджмент (16 годин)

Інтелектуальна власність та авторське

Колот
Світлана
Олександрівна

декан гуманітарного факультету

Канд. психол. наук,
19.00.07 –Педагогічна і вікова психологія, тема
«Психологічні механізми і
умови формування культури емоцій студентів вищих
технічних закладів освіти»,
доцент за кафедрою соціології та психології.

Одеський національний політехнічний університет, диплом, навчання за фахом «Соціальна робота», видано 20.01.2012р.

1, 2, 3, 10,
11, 14, 15

доцент кафедри
соціальної роботи та кадрового
менеджменту

1. Одеський політехнічний інститут, 1966,
спеціальність «Автоматика і телемеханіка»,
кваліфікація - інженерелектрик
2. Одеський національний політехнічний університет, 2012, спеціальність «Соціальна робота», кваліфікація спеціаліст з соціальної
роботи
1. Філія Красноярського політехнічного інституту, м. Абакан,
1981, спеціальність
«Технологія машинобудвання, металоріжучі
верстати та інструменти», кваліфікація ‐ інженер-механік.
2. Одеський національний політехнічний університет, 2012, спеціальність – «Соціальна
робота», кваліфікація спеціаліст з соціальної
роботи.

Лисенко
Ольга Михайлівна

Кандидат соціол. наук,
22.00.01 – Теорія та історія
соціології, тема «Конфліктна поведінка особистості за
умов трансформації українського суспільства», доцент
за кафедрою соціології та
психології.

1, 2, 5, 8,
10, 14, 15

Професор кафедри Правознавст-

Одеський кредитноекономічний інститут,

Доктор наук з державного
управління, 25.00.02 - Ме-

1. Одеський національний політехнічний
університет, диплом,
навчання спеціальністю «Соціальна
робота», видано
20.01.2012р.
2. Документ, що підтверджує підвищення
кваліфікації:
Universitat Hamburg
Certificate Has taken
part in the educational
curriculum on Mediation
in Odessa from
September 2015 to
September 2016 and
comprised 120 training
Одеський національний політехнічний уні-

Марущак
Володимир

2, 3, 4, 7,
8, 9, 10,

право (30 годин)

Петрович

ва за сумісництвом (місце основної роботи ОРІДУ НАДУ при
Президентові
України, зав. кафедри права та
законотворчого
процесу)

Чістякова
Ірина
Миколаївна

Професійна педагогіка (16 годин)

Корнещук
Вікторія
Вікторівна

1970, спеціальність
«Планування промисловості», кваліфікація економіст

Завідувач кафед- Московський державри Правознавства ний університет ім.
М.В. Ломоносова, 1982
спеціальність філософія, кваліфікація - викладач філософії

ханізми державного управління, тема «Планування в
системі державного регулювання ринкової економіки: організаційно-правові
основи», професор за кафедрою права і законотворчого процесу.

Канд. філософських наук,
09.00.02 – Філософія, тема
«Співвідношення суспільних, колективних та особистих інтересів як фактор
формування особистості»,
доцент за кафедрою методології наукової та інженерної діяльності.
Завідувач кафед- 1.Одеський національ- Д-р пед. наук, спеціаль
ри Соціальної
ний політехнічний уні- 13.00.04 – Теорія і методика
роботи та кадро- верситет, 2013, спеціа- професійної освіти, тема
вого менеджмен- льність «Соціальна ро- «Категорія надійності в теоту, професор
бота» кваліфікація - спе- рії і практиці підготовки фаціаліста з соціальної ро- хівців соціономічних професій»,
боти;
2. Одеський державний професор за кафедрою
Прикладної математики та
університет імені І.І.
Мечникова, 1991, спеці- інформаційних технологій
у бізнесі.
альність – «Математика», кваліфікація - математик, викладач математики та інформатики.

верситет, сертифікат
11
№21094, тема «Види
економічної діяльності
та форми власності підприємств; системи
адміністрування підприємства за видами
економічної діяльності
та формами власності»,
видано 28.03.2014.
Одеський національ1, 2, 3, 14,
ний університет ім. І.І.
16
Мечникова, довідка,
тема «Загально правові
дисципліни та міжнародне право», видано
2012.
1. Одеський національ- 1, 2, 3, 4,
ний політехнічний уні- 8, 9, 10
верситет, спеціальніст
«Соціальна робота» Диплом СК № 43988960,
кваліфікація спеціаліста
спеціаліста з соціальної
роботи, видано
2013.
2. Certificate of
Achievement № ZK0139.
For having completed the
professional development
course. Innovative

Семенова
Алла
Василівна

Професор кафедри політології

Південноукраїнський
державний педагогічний університеті
ім. К.Д. Ушинського,
1997, спеціальніст «Фізика і інформатика»,
кваліфікація -учитель
фізики та інформатики

Тодорцева
Юлія Вікторівна

Доцент кафедри
Соціальної роботи та кадрового
менеджменту

Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені
К.Д. Ушинського, 2000,
спеціальність «Дошкільне виховання та англійська мова та література»,
кваліфікація - вихователь дітей дошкільного
віку, вчитель іноземної
мови (англійської)

Processes and Quality
Management in EU
Higher Education
Institutions (150 hours),
видано 2016
Д-р пед. наук 13.00.04 – Те- Національний суддівсь- 1, 2, 3, 4,
орія і методика професійної кий інститут Канади,
5, 12
освіти, тема “Теоретичні і
Національна школа судметодичні засади застосудів України, сертифікат,
вання парадигмального мо- “ Освіта суддів – для
делювання у професійній
економічного розвитку”,
підготовці майбутніх учигрудень 2014
телів”, професор за кафедрою політології
Канд. пед. наук, спеціаль
Атестат доцента 12 ДЦ 2, 3, 8, 11,
14, 15, 16
13.00.04 – Теорія і методика № 039462 Київ від 26
професійної освіти, тема
червня 2014 протокол №
«Формування толерантності 5/02-D
майбутніх учителів у проце- Міністерство освіти і
сі професійної підготовки», науки, рішенням Атесдоцент за кафедрою Соціатаційної колегії присльної роботи та кадрового
воєно вчене звання доменеджменту.
цента кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту

Музика
Юлія Олегівна

Доцент кафедри
Соціальної роботи та кадрового
менеджменту

Південноукраїнський
державний педагогічний
університет імені К.Д.
Ушинського, 1998, спеціальність «Початкове
навчання і практична
психологія», кваліфіка-

Канд. пед. наук, спеціаль
13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти, тема
«Підготовка майбутніх учителів до формування логічного мислення в молодших
школярів», доцент за кафед-

Міжрегіональна асоціа- 1, 2, 8, 11,
ція психологів14, 15, 16
практиків «Просто Вместе». Сертифікат тема
«Точка входа в терапию», видано 2015.

Волошенко Марина
Олександрівна

Екологічна безпека
(30 годин)

Старший викладач кафедри Соціальної роботи
та кадрового менеджменту

ція - вчитель початкових
класів, практичний психолог у закладах освіти.
Одеський національний
університет імені І.І.
Мечникова, 2007, спеціальність –«Психологія»,
кваліфікація - психолог,
викладач психології;

Гогунський Віктор
Дмитрович

Завідувач кафедри Управління
системами безпеки життєдіяльності

Одеський політехнічний інститут, 1969,
спеціальність «Технологія неорганічних речовин», кваліфікація інженер-хімік-технолог

Столевич
Тетяна Борисівна

Доцент кафедри
Управління системами безпеки
життєдіяльності

Одеський технологічний університет харчової промисловості ім.
М.В.Ломоносова, 1973,
спеціальність «Хімічна
технологія деревини»,
кваліфікація - інженерхімік-технолог

рою соціальної роботи та
кадрового менеджменту.
Канд. пед. наук, 13.00.04 –
Теорія і методика професійної освіти, тема «Професійна
підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної
поведінки

Одеський національний політехнічний університет , сертификат
Семінару педагогічних
знань, видано
2014.

1, 2, 8, 14,
15, 16

Захист дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук .2016.
Одеський національ1, 2, 4, 7,
Д-р техн. наук, спеціальність 05.13.07 ний політехнічний уні- 8, 9, 10,
Автоматизація процесів ке- верситет , сертификат
11
Семінару педагогічних
рування, тема «Моделювання і управління гнучким знань, видано 2013 р.
виробництвом соди та поташу при комплексній переробці нефелинів» , професор за кафедрою Екології
та безпеки виробництва.
Канд. с.-г. наук, спеціальОдеський національ2, 3, 13,
ність 05.20.01 – Механізаний політехнічний уні- 14
ція процесів переробки від- верситет, посвідчення,
ходів виробництва, тема:
тема «Навчальнометодичні засади ви«Режими, обладнання і текладання дисциплін
хнологічна схема очистки
газів, які утворюються при циклу охорони праці,
безпеки життєдіяльнопереробці відходів с-г висті та цивільного захиробництва», доцент за ка-

Організаційна психологія (16 годин)

Пуріч
Валентина
Миколаївна

Доцент кафедри
Управління системами безпеки
життєдіяльності

Одеський державний політехнічний університет,
1995, спеціальність
«Машини і технологія
ливарного виробництва»,
кваліфікація - інженерливарник -технолог

Фурман
Анатолій
Анатолійович

Доцент кафедри
Соціальної роботи та кадрового
менеджменту

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
2000 р, спеціальність –
«Практична психология», кваліфікація практичний психолог у
закладах освіти

Булгакова
Олена
Юріївна

Доцент кафедри
Соціальної роботи та кадрового
менеджменту

Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені
К.Д. Ушинського, 1997
р.,
спеціальність –
дошкільне виховання,
кваліфікація викладача
дошкільної педагогіки і
психології, вихователь
дітей дошкільного віку.
Одеський національний

федрою Безпеки життєдіяльності.
Канд. техн. наук, спеціальність, 01.06.07 - Ліварне
виробництво, тема «Підвищення якості виливків у
формах із структурочутливих формувальних сумішей», доцент за кафедрою
Управління системами безпеки життєдіяльності.
Канд. психол. наук, спеціальність 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія,
тема «Ціннісноорієнтаційні чинники особистісного розвитку майбутніх психологів», доцент за
кафедрою соціальної роботи та кадрового менеджменту
Канд. психол. наук, спеціальність 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія,
тема «Усвідомлення небезпечної поведінки дітьми
підліткового віку», доцентза кафедрою соціальної
роботи та кадрового менеджменту

сту», 31.05.2011
Одеський національний політехнічний університет, посвідчення,

2, 10, 16

тема «Навчальнометодичні засади викладання дисциплін циклу
охорони праці, безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту»,
31.05.2011

Одеський національний університет імені
І.І. Мечникова, довідка
довідка № 02-01-2869,
видано 12.12.2014.

2, 11, 14,
15, 16

Одеський національний політехнічний університет, диплом, навчання за фахом «Соціальна робота», видано 30 січня 2013.
Universitat Hamburg
Certificate
«Communication and
Mediation». The
workshop took place at
the South Ukrainian

1, 2, 3, 8,
11, 14, 15,
16

політехнічний університет, 2013 р.,
спеціальність – соціальна робота,
кваліфікація спеціаліста з соціальної роботи
Патентознавство
(16 годин)

Кривдіна
Інна Борисівна

Доцент кафедри

Бабіна Валентина
Олександрівна

Доцент кафедри

Білоусов
Олександр
Сергійо-

Професор кафедри Правознавст-

Правознавства

Правознавства

ва

National Pedagogical
University
K.D.Ushynsky in Odessa
from September 4-6,
2015 and comprised 21
training hours.

Одеський національний
університет ім. І.І. Мечникова, 1998, спеціальність «Історія», кваліфікація - історик, викладач історії

Кандидат історичних наук,
07.00.01 ‐ Історія України,
тема «Гельсінський рух і
його вплив на національнополітичні процеси в Україні, доцент за кафедрою політології та права

1. Одеський національний політехнічний університет, 2004, спеціальність «Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності», кваліфікація менеджер-кономіст
2. Одеський національний політехнічний університет, 2005, спеціальність «Системи
управління і автоматики», кваліфікація - магістр з систем управління і автоматики
1. Одеський національний університет ім. І.І.
Мечникова, 2000., спе-

Канд. політ. наук, 23.00.02
– Політичні інститути та
процеси, тема «Інституціоналізація політичної рекламістики в умовах демократизації суспільства»

Д-р політ. наук, 23.00.02 –
Політичні інститути та
процеси, тема «Інформа-

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

ОРІДУ НАДУ при
Президентові України,
кафедра права та зако-

1, 2, 3, 10,
14, 16

1, 2, 14,
15, 16

1, 2, 3, 12,
15

вич

Професійне навчання і професійна кар'єра (16 годин)

Корнещук
Вікторія
Вікторівна

ціальність «Право»,
кваліфікація - бакалавр
права.
2. Одеська державна
юридична академія,
2001 р., «правознавство», кваліфікація –
юрист.
3. Одеський державний
економічний університет, 2004, спеціальність
«Облік у аудит», кваліфікація - економіст
4. Київський національний університет ім.
Т.Г. Шевч енка, 2006,
спеціальність «Міжнародне право», кваліфікація - юристміжнародник
Завідувач кафед- 1.Одеський національри Соціальної
ний політехнічний уніроботи та кадро- верситет, 2013, спеціавого менеджмен- льність «Соціальна роту, професор
бота» кваліфікація - спеціаліста з соціальної роботи;
2. Одеський державний
університет імені І.І.
Мечникова, 1991, спеціальність – «Математика», кваліфікація - математик, викладач матема-

ційне суспільство як соціальне середовище формування нового типу громадянської участі в сучасній
Україні», доцент за кафедрою політології

нотворчого процесу,
довідка, тема: «Право
та законотворчий процес в Україні та Світі»,
видано 14.11.2014.

Д-р пед. наук, спеціаль
13.00.04 – Теорія і методика
професійної освіти, тема
«Категорія надійності в теорії і практиці підготовки фахівців соціономічних професій»,
професор за кафедрою
Прикладної математики та
інформаційних технологій
у бізнесі.

1. Одеський національ- 1, 2, 3, 4,
ний політехнічний уні- 8, 9, 10
верситет, спеціальніст
«Соціальна робота» Диплом СК № 43988960,
кваліфікація спеціаліста
спеціаліста з соціальної
роботи, видано
2013.
2. Certificate of
Achievement № ZK0139.
For having completed the
professional development

тики та інформатики.

Тодорцева
Юлія Вікторівна

Теорія та практика
наукових досліджень

Ясюков
Василь
Васильович

Теорія експерименту Лисенко
в наукових досліТетяна
дженнях
Володи-

Доцент кафедри
Соціальної роботи та кадрового
менеджменту

Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені
К.Д. Ушинського, 2000,
спеціальність «Дошкільне виховання та англійська мова та література»,
кваліфікація - вихователь дітей дошкільного
віку, вчитель іноземної
мови (англійської)

course. Innovative
Processes and Quality
Management in EU
Higher Education
Institutions (150 hours),
видано 2016
Атестат доцента 12 ДЦ 2, 3, 8, 11,
Канд. пед. наук, спеціаль
14, 15, 16
13.00.04 – Теорія і методика № 039462 Київ від 26
червня 2014 протокол №
професійної освіти, тема
«Формування толерантності 5/02-D
майбутніх учителів у проце- Міністерство освіти і
сі професійної підготовки», науки, рішенням Атесдоцент за кафедрою Соціатаційної колегії присльної роботи та кадрового
воєно вчене звання доменеджменту.
цента кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки
Доцент кафедри
Київський політехнічКандидат технічних наук,
технології та
ний інститут, 1968 рік. спеціальність 05.16.04 –
управління лива- Спеціальність «Ливар- «Ливарне виробництво».
рними процесами не виробництво чорних Дисертація на тему: «Досі кольорових металів», лідження та розроблення
інженер-металург
процесу здобування легковидаляємих стрижнів пустопорожніх відливок», доцент за кафедрою машин і
технології ливарного виробництва
Завідувач кафед- Одеський ПолітехнічДоктор технічних наук,
ри технології та
ний інститут,
спеціальність 05.16.04 управління лива- 1985 рік
Ливарне виробництво.

ДП «Інженерний виробничо-науковий центр
лиття під тиском» (ІЦ
ЛПТ). Довідка,
Тема: «Ознайомлення
з новими напрямками
лиття під тиском».
29.02.2016.

2, 3, 9

High technical mechanical school of professional studies Trstenik, Ser-

1, 2, 3, 7,
8, 9, 10

мирівна

рними процесами Спеціальність «Машини і технологія ливарного виробництва».
Інженер-механік

Художнє та ювелірне литво

Бондар
Олександр
Анатолійович

Доцент кафедри
технології та
управління ливарними процесами

Одеський державний
політехнічний університет, 2001 рік.
Спеціальність «Ливарне виробництво чорних
та кольорових металів», кваліфікація магістр

Управління проектами ливарного виробництва

Бондар
Олександр
Анатолійович

Доцент кафедри
технології та
управління ливарними процесами

Одеський державний
політехнічний університет, 2001 рік.
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* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до пункту
5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти).

*Таблиця показників, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника (відповідно до пункту 6 приміток додатка 16 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти).
П.І.Б
викладача
Жарких
Володимир
Юрійович

№ пункту

Відповідність показникам
1 Наукові публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз:
1. Жарких В.Ю. Социализация личности в современных условиях //Збірник наукових праць. Гуманітарний часопис №4, 2014. Харківський авіаційний інститут.
2. Жарких В.Ю. Факторы, влияющие на качество социализации личности // Збірник наукових праць. Гуманітарний часопис №3/4. Харківський авіаційний інститут.-С. 37-43, 2015

2

Статті у фахових виданнях:
1. Жарких В.Ю. Гуманістичні тенденції в процесах взаємодії людини і суспільства. Збірник наукових праць.
Гуманітарний часопис №4, 2012. Харківський авіаційний інститут. –С.11-14,2012
2. Жарких В.Ю. Современные культурологические тенденции в практике биографических описаний. Культурологічний та мистецтвознавчий журнал «Аркадіа», -С. 22-26, Одеса, 2012.
3. Жарких В.Ю. Смех в контексте человеческого жизненного опыта // ΔΟΞΑ. ДОКСА. Збірник наукових праць з
філософії та філології. Вип.1 (18): Техне як джерело цивілізації. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2013.
4. Жарких В.Ю. Человек в культуре своего времени // ΔΟΞΑ. ДОКСА. Збірник наукових праць з філософії та
філології. Вип. 1 (19): Гуманітарні науки і (або) гуманітарне знання. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014.
5. Жарких В.Ю. Концепция смеха в философии прагматизма. // ΔΟΞΑ. ДОКСА. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 2 (19): О природе смеха. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015.

3

Навчальні посібники:
1. Жарких В.Ю. Правознавство: Навч. посібник для студентів неюридичних спеціальностей. К.:
Каравела,
2013. - 200 с.Гриф. МОН. (особистий внесок -35%)
2. Жарких В.Ю. Правове регулювання інформаційної діяльності. Навч. посібник. К.: Каравела,
2013. –
232 с. Гриф МОН. (особистий внесок -35%)
3. Жарких В.Ю., Афанасьев А.И. Методология и организация научного исследования. – Одесса: Освіта України, 2014. –212 с. (особистий внесок -50%)
4. Жарких В.Ю., Афанасьев А.И. Методология и организация научного исследования. – Одесса: Освіта України,
2015. –216 с. (особистий внесок -50%)
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5. Жарких В.Ю. Медиация – философия компромисса. Монографія. Освіта України, 2014. – 230 с.
6. Жарких В.Ю. Аргументативная коммуникация в социуме (постмодернистский подход)», (особистий внесок 20%) – 198 с.
1. Головний редактор редакційної колегії наукового видання «Філософія та гуманізм», включеного до переліку
наукових фахових видань України
2. Член редколегії періодичного збірника наукових праць: DOXA. ДОКСА. Збірник наукових праць з філософії
та філології).
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1. Методичне введення до курсу «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів магістратури 5
курсу ОНПУ // Одесса: ОНПУ, 2014. – 10 с.
2. Філософія. Методичні вказівки до контрольних робіт студентів заочної форми навчання. Одеса, Наука і техніка,
2014. – 24с.
3. Методичні вказівки по самостійному вивченню курсу «Методологія та організація наукової діяльності» для магістрів . – Одеса, 2016. – с. 30.
4. Методичні рекомендації для аспірантів щодо підготовки до кандидатських іспитів з філософії // Одесса: ОНПУ,
2016. – 24 с.
5. Методичні вказівки по самостійному вивченню курсу «Філософія» для студентів // – Одеса, 2016. – с. 35.
3. Афанасьев А.И. Два типа социо-гуманитарных теорий // Сборник научных трудов Sworld. – Вып. 2.– Т. 24: философии и
филология. – Одесса: Куприенко, 2013. – ЦИТ: 213-076. (Indexed RSCI)
4. Афанасьев А.И. Гуманитаристика: научные притязания // Гуманитарные научные исследования. – Май, 2013 [Электронный
ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2013/05/3222 (Indexed RSCI)
5. Афанасьев А.И. Гуманитаристика и ее парадигмы. // Гуманитарные научные исследования. – Июнь, 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2013/06/3353 (Indexed RSCI)
6. Афанасьев А.И., Василенко И.Л. Каноны научности и гуманитаристика // Сборник научных трудов SWorld.-Вып.1.Т.23.Иваново: Маркова А.Д., 2014.- С.9-13 (Indexed RSCI)
7. Афанасьев А.И., Василенко И.Л., Терентьева Л.Н. Инновационные подходы к развитию литературы, лингвистики, культуры, искусства и философии. Монография. – Одесса: Куприенко С.В., 2015. – 129 с. (Indexed RSCI)
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1. Афанасьев А.И., Жарких В.Ю. Методология и организация научного исследования. – Одесса: Освіта України, 2014. –212 с.
(особистий внесок -50%)
2. Афанасьев А.И., Жарких В.Ю. Методология и организация научного исследования. – Одесса: Освіта України, 2015. –216 с.
(особистий внесок -50%)
Монографії:

1. Афанасьев А.И. Гуманитарное знание и гуманитарные науки: монография. - Одесса: Бахва, 2013. – 288 с.
2. Афанасьев А.И., Василенко И.Л., Терентьева Л.Н. и др. Инновационные подходы к развитию литературы, лингвистики, культуры, искусства и философии. Монография. – Одесса: Куприенко С.В., 2015. – 129 с. (особистий внесок -20%)
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– як офіційного опонента
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імені І.І.Мечникова
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присудження наукового ступеня доктора наук та присвоєння вченого звання професора

1. A.E. Denysova, A.S. Mazurenko, A.S. Denysova Installation of potable water supply and heat supply at base of subsoil water
1
Scopus //Renewable Energy and Environmental Sustainability.-2016. Vol 1

2

Index DOI10.1051/rees/2016046
https://saga.edpsciences.org/article/rees/rees160046-s/document/download/iddoc/1701478
https://saga.edpsciences.org/article/rees/rees160046-s
ВСЬОГО 174 публікацій наукових і навчально-методичних публікацій,
в т.ч. за останні 3 роки опубліковано:
1 підручник, 2016 р.
1 монографія, 2016 рік
32 статті, в тому числі – 1 SCOPUS (п.1), 8 закордонних (пп.14,15,17,18, 24,26,27,28 ) і 7 статттей,що входять до наукометричних баз даних (пп. 3,12,13, 19,20,21, 31):
Підручник – 1:
1.1 Товажнянський Л.Л., Бухкало С.І., Денисова А.Є., Демідов І.М., Капустенко П.О., Арсеньєва О.П.,
Білоус О.В., Ольховська О.І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (Інноваційні приклади)/ Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 468 с. ISBN 966-364-093-6
Монографія – 1:
Монографія – 1
1.2. Denysova Alla Diagnostics of onvestment and exploitation processes of the selected power engineering devices/in
English/Red.Z.Kabza, S.Zator//Author Denysova Alla (Chapter 6, 7, 8 and 9). –P.87-136). Poland– Opolska Polytechnica, 2016. –174 p.
ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-65235-39-8
Статті SCOPUS - 1 :
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Index DOI10.1051/rees/2016046
https://saga.edpsciences.org/article/rees/rees160046-s/document/download/iddoc/1701478
https://saga.edpsciences.org/article/rees/rees160046-s
1. Климчук О.А., Денисова А.Є., Юрковський С.Ю., Ольховська О.Ю. Опыт применения прикладных программ ПЭВМ для
оценки эффективности работы комбинированных систем теплоснабжения //Матеріали V міжнародної конференції магістрів,
аспірантів та науковцівців «Безпека людини у сучасних умовах. Проблеми підвищення безпеки життєдіяльності – шляхи
вирішення, перспективи», ХПИ, 2014.– С. 22 – 24
2. Denisowa Alla, Zdzisław Kabza, Ngo Minh Hieu. Biogazowa instalacja energetyczna// Матеріали V міжнародної конференції
магістрів, аспірантів та науковцівців «Управління проектами: іновації, нелінійність, синергетика».– 2014. –Т. 2. – С. 1 –4
3. Denysova A.E., Mazurenko A.S., Denysova A.S. Thermal Efficiency of Power Module “Boiler with Solar Collectors as Additional
Heat Source” For Combined Heat Supply System // Journal of the Academy of Sciences of Moldova “Problemele energeticii regionale.
Seria Termoenergetică”. – 2015.– 1 (27) 2015. P.44 – 50.
4. Денисова А.Е., Агеев К.В. Струйно-вихревые рекуператоры как промышленные теплотехнические агрегаты с активными
гидрогазодинамическими режимам//Материалы XI между-народной научно-практи-ческой конференции «Найновите постижения на европейската наука 2015» Т.13 «Технологии сельского хазяйства, здания и архітектура».София, Болгария «Бял ГРАДБГ» ООД
5. Mazurenko A.S, Denysova A.S. Installation of potable water supply and heat supply at base of subsoil waters // Proc. World Renewable Energy Congress’14 “WREC XIV” University Politechnicа of Bucharest-Romania/ June 8- 12, 2015.–P.235-245
6. Denysova A.E., Bodnar I.A., Denysova A.S. Heat pump using subsoil waters as low temperature heat source// Problemele energeticii
regionale termoenergetică.2015–N.2(28).– Р.69–76
7. Denysova A.E., Mazurenko A.S,, Denysova A.S. Efficiency Growth of Interaction of Combined-cycle Cogeneration Plant with the
Heat Supply System// Problemele energeticii regionale termoenergetică.2015–N.2(28).–Р.89–95.
8. Денисова А.Е., Агеев К.В. Струйно-вихревые рекуператоры для энергосберегающих технологий //Холодильна техніка і технологія, 2015. – № 4(51). – С.76–82
9. Денисова А.Е., Агеев К.В. Струйно-вихревые рекуператоры для печных агрегатов химических производств в контуре металлургического комбината//Збірник праць ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MICROCAD-2015)», 2015. – С.275.
10. Денисова А.Е., Агеев К.В. Струминно-вихрові рекуператори як апарати з активними гідро газодинамічними режимами//
Енергетика: економіка, технології, екологія, 2015.– № 2(40). –С. 113–122
11. Денисова А.Е., Агеев К.В. Повышение эффективности работы рекуператоров для технологических агрегатов// Вісник
Дніпродзержинського державного технічного університету, 2015.– № 1(26). – С. 121–128
1. Товажнянський Л.Л., Бухкало С.І., Денисова А.Є., Демідов І.М., Капустенко П.О., Арсеньєва О.П.,
Білоус О.В., Ольховська О.І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (Інноваційні приклади)/ Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 468 с. ISBN 966-364-093-6

4

Наукове керівництво аспірантами і здобувачами 2012 –2016, які одержали документ про присудження наукового
ступеня:
1 Троїцький О.М. Тема « Підвищення ефективності використання енергії ґрунту та скидних вод
на базі теплонасосної установки», захист 27 вересня 2012, рішення про присудження канд.техн.наук листопад 2012
2 Котов П.О. Тема «Промислова поліструктурна теплонасосна система теплопостачання з використанням двигуна Стирлінга»,
захист 17 січня 2013, рішення про присудження канд.техн.наук березень 2013 р
3 Нго Мінь Хієу Тема «Біогазові енергоустановки для умов В’єтнаму», захист 30 липня 2015, рішення про присудження
канд.техн.наук вересень 2015 р
4 Агєєв К.В. Тема «Рекуперативні теплообмінники на основі струминно-вихрової технології в технологічних процесах та апаратах», захист 28 грудня 2015, рішення про присудження канд.техн.наук березень 2016 р

6

Дисципліна Альтернативні джерела енергії 2016 р. 54 ауд годин ОНПУ
Лекції з Інноваційних технологій енергозбереження за програмою Erazmus Plus – 8 годин Люблінська політехніка,
квітень 2016 р.
Всього 62 годин

8

2011–2015 – відповідальний виконавець держбюджетної теми «Ефективні технології генерації і споживання енергоресурсів»,
РН № 0111U006721
2010 – 2011 рр. – науковий керівник держбюджетної теми «Оптимізація параметрів інтегрованих теплонасосних систем альтернативного теплопостачання на базі двох різнорідних відновлювальних джерел». РН№ 0109U008462
2012 – 2013 – відповідальний виконавець держбюджетної теми «Оптимізація режимів роботи інтегрованих теплонасосних систем альтернативного енергозабезпечення широкого призначення з використанням різнорідних відновлювальних джерел енергії
та когенераційної установки малої потужності»
РН № 0111U010456
2015 – 2016 – відповідальний виконавець держбюджетної теми «Дослідження та аналіз режимів акумулювання в комбінованих
системах енергопостачання з використанням відновлювальних ресурсів енергії», РН №0115U000412
З 2014 року по теперішній час є завідувачем кафедри теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій
З 2013 директор українсько-польського навчального центру Одеського національного політехнічного університету.
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Усов
Анатолій
Васильович
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Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 із спеціальності 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика».
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1. Конспект лекцій (в двох частинах) з дисципліни "Професійно-орієнтована польська мова", частина 1, для студентів усіх
спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: О.В. Савченко, А.Є.Денисова.- Одеса: ОНПУ, 2014. - 68 с.
2. Конспект лекцій (в двох частинах) з дисципліни "Професійно-орієнтована польська мова", частина 2, для студентів усіх
спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: О.В. Савченко, А.Є.Денисова. - Одеса: ОНПУ, 2015.- 77 с.

Усов А.В. Расчет вероятностных параметров функционирования зоны текущего ремонта автотранспортного предприятия с учетом информации об эксплуатационной надежности подвижного состава/ А.В. Усов, Е.Ю. Кутяков//Вісник Херсонського нац. техніч. ун-та, 3(58) 2016. С.159-164 .РИНЦ, Google Scholar

2

4

8
10
11

Загальна кількість – 39 наукових публікацій у наукових виданнях з 2011 року, деякі з них:
1. Усов А.В. Моделирование термомеханических процессов при механической обработке материалов неоднородной структуры/ А.В. Усов//Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта. Одеса-київ, 2016 р.– С.272 – 274
2.. Оборский Г.А. Моделирование систем // Г.А. Оборский, А.Ф. Дащенко, А.В. Усов, Д.В. Дмитришин. Монография, "Астропринт" Одесса,2013г.- 664с.
3. Усов А.В. Задача оптимального подавления хаоса методами гармонического анализа. / А.В. Усов, А. Д. Хамитова //Ж. Вестник Херсонского нац. технич. ун-та, 2(47), Херсон,2013г.−С.348-352.
4. Дубовий В.М. Моделювання та оптимізація систем /В.М. Дубовий, Р.Н. Квєтний, О.І. Михальов, А.В. Усов// Моделювання та оптимізація систем. Вид-тво "Едельвейс", Підручник, Вінниця, 2016р.−868 с.
5. Усов А.В. Робастные методы управления термомеханическими процессами при механической обработке деталей.// А.В. Усов, Е.Н. Богданова/Вост.-Европейск. журнал передовых технологий, 5/2 (71), 2014.−С.67-74.
6. Усов А.В. Уравнения математической физики в моделировании технических систем.// А.В. Усов, А.А. Шпинковский, М.И. Шпинковская/ Уч. пособ. для студ. высших учеб. заведений.−Киев: Освіта України. 2014.−190с.
7. Усов А.В. Моделирование систем с распределенными параметрами/ А.В. Усов, А.Н. Дубров, Д.В. Дмитришин//Монография, Одесса, Астропринт, 2002.− 664 с.
8. Третьяк А.И. Математическое моделирование и оптимизация в системе компьютерной математики MAPLE/ А.И.
Третьяк, А.В. Усов, А.П. Коновалов//Учебное пособие, Одесса, "Астропринт, 2015г.−456 с.
Наукове керівництво аспірантами та докторантами. Захист кандидатських дисертацій Батиревим О.А. у 2010році –
01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», Григоровою Т.М. "Підвищення ефективності оперативного управління проектом за рахунок розробки моделей з урахуванням специфіки дорожнього будівництва –
05.13.22 –Управління проектами та програмами. Захист докторських дисертацій Дмитришиним Д.В. у 2005 році
"Методи робастного аналізу лінійних систем управління з післядією"– 05.13.03 – Системи і процеси керування,
Оборським Г.О. у 2006 р "Наукові основи забезпечення параметричної та динамічної якості технологічних систем
прецизійної обробки – 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти.
Ведучий науковий керівник з держбюджетних та гозпдоговорних робіт.
Член редакційних колегій: науково-виробничого журналу «Проблеми техніки», науковий та науково-виробничий
збірник "Праці Одеського політехнічного університету"
Завідувач кафедри вищої математики та моделювання систем, ОНПУ
Голова Спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 з 2006р. по 2019 р. проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.02 "Машинознавство", 05.02.08 –
"Технологія машинобудування", 05.03.01. – "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти" та 05.05.05 –
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Лисенко Тетяна
Володимирівна

1

2

"Піднімально-транспортні машини"
Член спеціалізованої вченої ради:
1. Д 41.052.09 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044. М. Одеса, пр.. Шевченка, 1.
Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента
1. Якимов А.В. Теплофизика механической обработки/А.В. Якимов, П.Т. Слободяник, А.В. Усов//Учебное пособие, Киев-Одесса:Лыбидь, 1991.- 240с.
2. Усов А.В. Введение в методы оптимизации и теорию технических систем/А.В. Усов, Г.А. Оборский, Ю.А. Морозов, К.А. Дубров//Учебное пособие, Одесса, Астропринт, 2005г. – 496с.
3. Усов А.В. Математичні методи моделювання/ А.В. Усов, О.С. Савельєва, І.І. Становська, А.О. Перпері//Підручник, Пальміра, 2011р. – 500 с.
1. The use of CAD/CAM TECHNOLOGIES are in foundry production / Lysenko T.V., Tonkonogyi V. M.,
Bovnegra L.V., Tsapenko L.E. // RaDMI 2013 Kopaonik, Serbia. V2. - Р. 695-699.
2. Structure optimization of the mechanical and computer networks using the method of virtual object / T. Lysenko, L.
Bovnegra, A. Stanovsky, L. Tsapenko // Proceedings – 14 th International conference Research and development in mechanical industry RaDMI 2014. - Topola, Serbia 2014.- Р. 694-700.
3. Spline interpolation for data processing at determing heat conduction coefficient of antistich coatings of froren molds /
Lysenko T.V., Zamyatin N.I., Khudenko N.P., Tur M.P. // Metalyrgical and Mining Industry. – 2014. № 4. - Р. 37-41.
1. Определение коэффицента теплопроводности противопригарных покрытий стержней с использованием регрессионного анализа / Лысенко Т.В. Степаненко А.В., Худенко Н.П. // Восточно-европейский журнал передовых технологий - № 4/5 (52). – 2011. – с. 34-36.
2. Использование метода анализа иерархий для выбора оптимального состава противопригарных покрытий замороженых форм / Лысенко Т.В., Худенко Н.П., Солоненко Л.И., Замятин Н.И. // Металл и литье Украины - № 1. –
2013. - С. 19-21.
3. Получение отливок в замороженных формах под низким давлением / Лысенко Т.В., Замятин Н.И., Крейцер К.А.,
Бондарь А.А. // Восточно-европейский журнал передовых технологий - № 2/5 (62). – 2013. – с. 50-54.
4. Моделирование литейных процессов с использованием метода SPH / Лысекно Т.В., Бовнегра Л.В., Морозов
Ю.А., Цибенко О.В. // Вісник донбаської державної машинобудівної академії - № 1 (32). – 2014. – с. 95-98.
5. Исследование и выбор оптимального технологического процесса бесфлюсовой плавки и магниевых сплавов /
Лысенко Т.В., Крейцер К.А., Бабилунга А.В. // Металл и литье Украины. № 7. – 2014. – с. 19-23.
6. Модернизация средств управления технологическим процессом изготовления магниевых дисков для установки
литья под низким давлением / Т.В.Лысенко, К.А. Крейцер, О.И. Воронова // Металл и литье Украины №11 (258). –
2012. – с. 25-28.

Физико-химические процессы на поверхности стальних отливок при лите в керамизированные формы /
Лысенко Т.В., Ясюков В.В., Гладаренко Д.О. // Металл и Литьё Украины № 9 (268). – 2015. - с. 22-26.
3
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Ясюков Василь
Васильович
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Монографія:
Управление литейными системами и процессами / Лысенко Т.В., Пономаренко О.И., Становский А.Л., Шинский
О.Й. - Харьков: Підручник НТУ «ХПИ». – 2012. – 368с.
Навчальний посібник:
Теоретичні основи формування виливків / Лисенко Т.В., , Пономаренко О.І., Доценко В.П., Шинський О.І., Сердюк (Солоненко) Л.І. - Харків, НТУ "ХПІ". – 2014. – 191 с.
Робота у складі Науково-методичної ради з вищої освіти МОН
Виконання функцій наукового керівники наукової теми:
1. 07.02.2011-07.06.2012. ТОВ НКК «Курс». «Отработка технологии и изготовление отливок пультов пассажиров
М-300 для самолетов АН-148 по чертежам заказчика».
2. 27.08.2012-07.09.2013. ТОВ НКК «Курс». «Відпрацювання технології і виготовлення відливок пультів керування
БСВМ і блоків керування М-200 для літаків АН-148 по кресленням замовника».
3. 10.10.13-10.10.2014. ПАО «Одескабель». «Управление процессами тепло-массообмена при литье катанки для
улучшения качества готовой продукции».
4. 30.06.2014-30.09.2014. Інженерно виробничо-науковий центр лиття під тиском. «Аналіз конструкцій шнекових
вузлів термопластавтоматів та розробка технологічних процесів виготовлення основних елементів (шнека та
гільз)».
5. 15.09.2015-30.11.2015. Инженерный производственно-научный центр литья под давлением. «Анализ и разработка методики экспериментального исследования физических параметров поверхностного натяжения жидких сплавов».
09.10.2015-30.11.2016. ТОВ НКК «Курс». «Разработка модели формы литья отливок корпуса телевизионной камеры для самолета АН132. Изготовление отливок в количестве 84 шт».
Керівництво студентом, який зайняв призове місце:
1. Крейцер К., ІІІ місце в конкурсі наукових робіт молодих спеціалістів, представлених на Міжнародній науковопрактичній конференції «Перспективні технології, матеріали та обладнення в ливарній індустрії», 2011.
Пархоменко О., ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт за напрямком «Металургія», 2015.
Завідувач кафедри технології управління ливарними процесами
1. Повышение качества отливок путем оптимизации процес сов литья на этапе проектирования В.В. Ясюков, А.Л.
Становский, Д.А. Желдубовский // Материалы международной научно-практической конференции-выставки «Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология». - Киев, 2012. - С. 260-262.
2. Физико-химические процессы на поверхности стальных отливок при литье в керамизированные формы / В.В.
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9
Бондар Олександр Анатолійович

2

10
Доценко
Вадим Павлович

2

Ясюков, Т.В. Лысенко, Д,О, Гладаренко // Металл и литье Украины № 9, 2015 . – С. 22-26.
3. Композиционные вставки пресс-форм литья под давлением / В.В. Ясюков, Л.И. Солоненко О.В.Цыбенко //
Металл и литье Украины № 9, 2015 . – С. 26-30.
4. Легкоотделяемые прибыли для отливок пресс-форм литья под давлением / В.В. Ясюков, О.И.Воронова Т.В. Лысенко // Металл и литье Украины № 9, 2015 . – С. 30-34.
5. Композиционные отливки с регулируемым поверхностным слоем / В.В. Ясюков, Т.В. Лысенко, К. В. Волянская
// Металл и литье Украины № 4, 2016 . – С. 36-40.
Консультування здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня: Желдубовський Д.О.,
к.т.н., 05.16.04, 2013
Керивництво студентом Волянська К.В., яка заняла ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді 2015 року
зі спеціальності «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»
1. А.А. Бондарь, И.В. Прокопович, А.В. Жукова, Е.Н. Козишкурт. Самосинхронизация динамических процессов в литейной форме // Металл и литье Украины. – Киев: ФТИМС – № 1(236). – 2013. - С. 22-24.
2. Бондарь., А.АДудзинский Ю.М., Колесник К.В., Воронова О.И. Охлаждаемые металлические стержни с
теплозащитным покрытием // Технологический аудит и резервы производства, №3/2
3. Дудзинский Ю.М., Бондарь А.А., Жукова А.В. Колебания цилиндрической оболочки в потоке жидкости или
газа // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / ред. кол.: А.П. Дзюба (відп.
ред.) та ін. - Дніпропетровськ: Ліра, 2012. - Вип. 19. - 344 с.
4. Дудзинский Ю.М., Бондарь А.А., Витков В.В., Маничева Н.В. Нелинейное взаимодействие волн в акустических пучках с поперечным фазовым распределением // Электроника и связь: научно-технический журнал. – 2013. –
Вып. 2 (73). – С. 91 – 96.
5. Бондарь А.А., Дудзинский Ю.М., Солоненко Л.И., Колесник К.В. Формирование отливок со сложными внутренними полостями при помощи металлических стержней // Восточно-Европейский журнал передовых технологий
– 2013 - №1/5 (61) – С. 38 – 40.
6. Замятин Н.И., Лысенко Т.В., Крейцер К.А., Бондарь А.А. Получение оливок в замороженных формах под.
низким давленим // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2013. – Вып. 2/5 (62) – С. 50 – 54.
7. Бондарь А.А., Колесникова К.В. Охлаждение металлических стержней // Оборудлвание и инструмент для
профессионалов: международній информационно-технический журнал / №2 (154) 2013. С. 106 – 107.
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії
1. Доценко Ю.В., Селиверстов В.Ю., Доценко В.П., Мазорчук В.Ф. Особенности создания управляемых неравновесных условий затвердевания отливок // Теория и практика металлургии 2011. С. 33-36.
2. Доценко В.П., Белогаш С.А. Об износостойкости литых чугунных деталей при высоких температурах // Литейное производство №4. 2011. С. 5-6.
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Гогунський Віктор Дмитрович
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2
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Навчальний посібник:
Теоретичні основи формування виливків / Лисенко Т.В., , Пономаренко О.І., Доценко В.П., Шинський О.І., Сердюк (Солоненко) Л.І. - Харків, НТУ "ХПІ". – 2014. – 191 с.
Є публікації, що індексовані у SCOPUS:
1. [SCOPUS] Project management theory as a basis for the development of new practices A.Kolesnіkov, V.Gogunskii,
K.Kolesnіkova, D. Lukianov, T. Olekh Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2016. - № 5/9 (83). – P. 20
– 26 doi: 10.15587/1729-4061.2016.80769
2. [SCOPUS]"Lifelong learning" is a new paradigm of personnel training in enterprises / V. Gogunskii, A. Kolesnіkov, K. Kolesnіkova, D. Lukianov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2016. - № 4/2 (82). – P. 4
– 10 http://dx.doi.org\10.15587/1729-4061.2016.74905
3. [SCOPUS] Otradskaya, T/ Development process models for evaluation of performance of the educational establishments T. Otradskaya V. Gogunskii Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2016. -№ 3/3 (81). – С. 12
– 22. http://dx.doi.org\10.15587/1729-4061.2016.66562
1. Гогунський, В. SCOPUS: пошук публікацій університету / В. Гогунський, О. Колесніков // Вища школа. 2016. - № 2 (139). – С. 99-101. http://dx.doi.org\10.13140/RG.2.2.35559.85925
2. Gogunskii, V. Calculation of equilibrium in the system «metal – slag» the smelting of steel in electric arc furnace /
K. Kolesnikova V. Gogunskii Tetiana Olekh // Metallurgical and mining industry. -2016. - № 6, Р. 8-13.
http://dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.5002.3926
3. Москалюк, А. Ю. Моделювання ініціації проектів з охорони праці за допомогою ланцюгів маркова / А. Ю.
Москалюк, В.Д. Гогунский, В.Н. Пурич // Technology audit and production reserves — № 3/2(29), 2016. – S. 35 -39.
http://dx.doi.org\10.15587/2312-8372.2016.71834
4. Москалюк, А. Ю. Cистемный подход к анализу уровня охраны труда в задачах проектно-ориентированного
менеджмента / А. Ю. Москалюк, Ю.С.Чернега, В.Д. Гогунский // Электротехнические и компьютерные системы. –
2016. - № 23 (99 ). – 168-174 http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2868.1840
5. Концептуальна модель управління проектами // Колеснікова К.В. Гогунський В.Д. Негрі А.О., Олех Г.С. //
Электротехнические
и
компьютерные
системы.
–
2016.
№ 23
(99
).
–
175-179
http://dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.4094.1045
6. Дослідження марківських ланцюгів за допомогою фундаментальної матриці Т. М. Олех, В. Д. Гогунський,
Ю. C. Барчанова, К. М. Дмитренко // Вісник НТУ «ХПІ». Стратегічне управління. -2016. - № 2(1174). – С.17-21.
http://dx.doi.org/10.20998/2413-3000.2016.1174.4
За останні 5 років наукове керівництво 5 канд. дисертацій: Власенко О.В. (2014); Олех Т.М. (2015);
Яковенко Є.О. (2015); Коляда А.С. (2015); Москалюк А.Ю. (2016).
Наукове консультування 2-х докт. дисертацій: С.В. Руденко (2012); Миргород В.Ф. (2013)
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Андрій
Петрович
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- Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України (Інформатика, кібернетика, приладобудування).
Науковоий керівник науково- дослідної роботи № 696-32;
- член редакційної колегії 2 наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України (Праці
Одеського політехн. ун-ту; Управління розвитком складних систем)
Завідувач кафедри УСБЖД
Член спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09
[SCOPUS] Бочковский, А. П. Analysis of the labour protection and industrial safety in ukraine: problems of transition and
perspective ways of development / А. П. Бочковский, Н. Ю. Сапожникова, В. Д. Гогунский // Eastern-European Journal
of Enterprise Technologies. - 2016. - № 6/9 (84). – С. 12 – 20
Статтяі у фахових виданнях
1. Бочковський, А.П. Теоретичні аспекти методології аналізу небезпечних і шкідливих виробничих факторів //
Зб. наук. праць ОНАХТ. – Одеса: ОНАХТ,2014. – вип. 46. – т. 1. - С. 286 – 292.
2. Бочковський, А.П. Пріоритетні напрямки удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах // Зернові продукти і комбікорми. – Одеса. ОНАХТ., 2014. – № 2(54), с. 11-16.
3. Бочковський, А.П. «Людський фактор» та професійний ризик: випадковість чи закономірність // Зернові
продукти і комбікорми. – Одеса. ОНАХТ., 2014. – № 4(56), с. 7-13
4. Бочковський, А.П. Актуалізація охорони праці та промислової безпеки у сталому розвитку людства // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - Івано-Франківськ., 2015. - №1 (11), с. 117 – 126.
5. Бочковський, А.П. Онтологічні та гносеологічні аспекти ризику виникнення небезпек // Вісник Львівського
державного університету безпеки життєдіяльності. – Львів., 2015. №11, с.137-143
6. Бочковський, А.П. Теоретичні аспекти критеріальної оцінки потенціалу ефективності системи управління
охороною праці // Вісник Львівського держ. університету безпеки життєдіяльності. – Львів., 2015. №12, с.163-170.
1. Бочковський, А.П. Охорона праці при проектуванні технічних систем. Автоматизовані системи управління
процесами. [Навч. посіб. рекомендований Вченою Радою ОНПУ] / БочковськийА.П. – Одеса : «Юридична література», 2016. – 204 с.
2. Бочковський, А.П. Охорона праці при проектуванні технічних систем. Менеджмент, маркетинг і логістика
[Навч. посіб. рекомендований Вченою Радою ОНПУ] / А.П. Бочковський, Н.Ю. Сапожнікова. – Одеса : «Юридична література», 2016. – 225 с.
3. Бочковський, А.П. «Людський фактор» та ризик виникнення небезпек: випадковість чи закономірність [Монографія] - Одеса : Юридична література, 2015. – 136 с.
2013 рік, був членом робочої групи з розробки Типової навчальної програми для вищих навчальних закладів
України з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів ОКР «бакалавр»
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Бабюк Сергій
Никанорович

2

1. Патент України№ 97894 МПКG06F3/048 10.04.2015, бюл. № 7. Система автоматизованого контролю за умовами
праці на робочих місцях і управління санітарно-гігієнічними параметрами виробничого середовища. Автори - БочковськийА.П., СапожніковаН.Ю.
2. Патент України№ 93386 МПКG06F3/048 25.09.2014, бюл. № 18. Система автоматизованого контролю і управління санітарно-гігієнічними параметрами виробничого середовища. Автори - БочковськийА.П., СапожніковаН.Ю.
3. Патент України№107315 МПКG06F17/00, G08В23/00 25.05.2016, бюл. № 10. Система автоматизованого контролю безпеки виробництв. Автори - БочковськийА.П., СапожніковаН.Ю.
1.
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» у дипломному проекті для студентів напряму підготовки 7.05020201, 8.05020201 денної та заочної форм навчання. ОНАХТ, 2013 р., 35 с. Автори – Нетребський
О.А., БочковськийА.П.
2.
Методичні вказівки до індивідуальної роботи з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів усіх напрямівпідготовки денної форми навчання. ОНАХТ, 2013 р., 25 с. Автори - НетребськийО.А., БочковськийА.П., Удовиця
О.Ф.
4.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. ОНАХТ, 2014 р., 38 с. Автори – Нетребський
О.А.,БочковськийА.П.,СапожніковаН.Ю.
5.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх
напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. ОНАХТ, 2014 р., 43 с. Автори - НетребськийО.А., БочковськийА.П., СапожніковаН.Ю.
6.
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях в дипломному проекті (роботі) для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки спеціаліст, магістр спеціальностей
8.180100, 7(8).030601, 7(8).030507, 7(8).030509, 7(8).030504, 7(8).030502». Одеса: ОНПУ, 2016 - 40 с. Автор - Бочковський А.П.
1. Концепция построения учебного курса “Безопасность жизнедеятельности”/ Колесников Ф.Е., Столевич Т.Б., Бабюк С.Н., Чернега Ю.С., Козенрацкий Г.В. –УДК 001 (043.3/.5):004.5
Методичні вказівки щодо виконання завдань з дисципліни Безпека життєдіяльності за темою: "Аналіз техногенних
небезпек, їх причинно-слідчі зв'язки" для студентів всіх спеціальностей університету /Бабюк С.Н.,/ Одеса ОНПУ,
2013. -18 с.
2. Методичні вказівки щодо виконання завдань з дисципліни Безпека життєдіяльності за темою: "Визначення швидкості переносу інформації у зоровому аналізаторі" для студентів всіх спеціальностей університету/Бабюк С.Н.,
Столевич Т.Б./Одеса: ОНПУ, 2013. -19 с.
3. Методичні вказівки щодо виконання завдань з дисципліни Безпека життєдіяльності за темою: "Оцінювання стійкості об'єкту щодо впливу сейсмічних хвиль землетрусу" для студентів всіх спеціальностей університету /Бабюк
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С.Н., Буров М.П./Одесса: ОНПУ, 2013. - 16 с.
4. Методичні вказівки по виконанню завдань на практичних заняттях з дисципліни Безпека життєдіяльності на тему: "Визначення величини ризику" / Бабюк С.Н., Столевич Т.Б. / Одеса: ОНПУ, 2013. - 21 с.
5. Методичні вказівки щодо виконання завдань з дисципліни Безпека життєдіяльності за темою: "Вплив токсичності забруднювачів повітря на організм людини і визначення величини імовірного скорочення тривалості життя" для
студентів всіх спеціальностей університету / Бабюк С.Н. / Одеса: ОНПУ, 2013 - 24 с.
1. Підручник “Цивільний захист” для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації/ М.М. Сакун, А.С. Окіпняк, В.Ф. Нагорнюк, С.Н. Бабюк та ін.; за
редакцією М.М. Сакуна та А.С. Окіпняка. – Кам’янець-Подільський : ПП “Медобори-2006”, 2015. – 480 с. (Особисто 80 стор.)
Заступник завідувача кафедри Управління системами безпеки життєдіяльності
Методичні вказівки про порядок виконання контрольної робота з навчальної дисципліни "Цивільний захист" для
студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Бабюк С.Н. / Одесса: ОНПУ, 2013. -19 с.
Методичні вказівки щодо рішення задач розрахунково-графічної роботи “Розрахунок параметрів уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій” для студентів усіх спеціальностей університету /Скл. В.Д. Гогунський, С.Н.
Бабюк, - Одеса: ОНПУ, 2015.-43с.
Методичні вказівки для оформлення розділу Охорона праці в дипломному проекті студентами інституту Електромеханіки і енергоменеджменту/ Укладачі: В.Д. Гогунський, С.Н. Бабюк, М.О. Ппрусенков. – Одеса, ОНПУ, 2016. –
20 с.
Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз:
Особливості організаційного контролю в процесі емоційної роботи // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний
науковий збірник. Спец. Вип. № 23: Матеріали міжнародної науково практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної соціальної роботи». 12-14 вересня 2011 р. м. Одеса. – Серія: Соціологія. – Одеса: вид.
Букаєв В.В. 2011. – С. 241 – 250.
Эффективное лидерство в структуре эмоционального менеджмента // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. Одеса: “Астропринт”, 2012. – Том 17. – Випуск 8 (20). – С. 399–406.
Особенности проявления трансформационного лидерства в эмоциональной работе // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. – Одеса: Астропринт, 2013. – Том 18. – Випуск 22 (2). – С. 120-127.
Колот С.А. Влияние толерантности на формирование эмоциональных функциональных состояний / С.А. Колот //
Science and education. A New Dimencion Pedagogy and Psychology. – Pedagogy and Psychology, II (9), Issue: 19, 2014.
– Budapest, 2014. – С. 144-148.
Колот С.А. Эмоциональная работа и психологическая готовность персонала // «Science and education a new

2

3

dimension». Pedagogy and Psychology. – III(31). – Issue: 61. – 2015.- P. 79-82
1. Эмоциональный диссонанс как функция эмоциональной выразительности // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології Г.С. Костюка. – Київ, 2012. – Том 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 6. – С. 240-244.
2.Установка як системоутворюючий фактор емоційної роботи // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. Одеса: Астропринт, 2013. – Том 18. – Випуск 23. – С. 136-142.
3.Механизмы функционирования эмоциональной работы в организациях // Вісник Одеського національного університету. – Том 19. – Випуск 3(33). – 2014. – С. 47-56.
4.Формирование рабочих страхов в организациях // Вісник Одеського національного університету. – Том 20. – Випуск 2(36). – 2015. – С. 91-98.
5.
Эмоциональное обусловливание психологической безопасности личности / С.А. Колот // Вісник Одеського
національного університету. Науковий журнал. Серія: Психологія. – Том 21. Випуск 1(39). - 2016.
6. Колот С.А. Формирование установки на лесть в деловых межличностных отношениях / С.А. Колот // Вісник
Одеського національного університету. Науковий журнал. Серія: Психологія. – Том 21. Випуск 2(40). - 2016.
Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом
виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним
внеском):
Навчальний посібник з самостійної роботи студентів по курсу «Професійна психологія». Для магістрів спеціальності 8.18010014 – Управління фінансово-економічною безпекою. – Одеса, 2014. 73 с. Регістр. номер у бібліотеці
ОНПУ: НП05643.
Учебное пособие к выполнению курсовой работы по дисциплине «Прогнозирование, проектирование, инновации в
социальной работе». Для магистров специальности «Социальная работа». – Одесса, ОНПУ, 2014. –66 с. - Регістр.
номер у бібліотеці ОНПУ: НП05550.
3. Методичні рекомендації до написання бакалаврської кваліфікаційної роботи за спеціальністю «Соціальна робота»: навч. посіб. / [С.О. Колот, О.М. Лисенко]. - Одеса, ОНПУ, кафедра СРКМ, 2013. – 84с. - (особистий внесок –
50%).
Психология: Учебное пособие для студентов всех специальностей/С.А. Колот, Т.Г. Бродецкая и др. – Одесса: Наука и техника, 2007. – 184 с. - Рекомендовано МОН України (письмо № 14/18.2-309).
Видані монографії:
1.Эмоциональная работа: тенденции и перспективы исследований: раздел в монографии / Актуальные политикоправовые и социально-психологические исследования в традициях ведущих научных школ: достижения, тенденции, перспективы [Международная коллективная монография] В 2-х т. Т. 1 / Под ред. акад. Веретенникова В.И.,
акад. Висковатовой Т.П., акад. Товстика В.А. – Донецк: Донбасс, 2013. – Том 1. –С. 428-450. (особистий внесок –
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3,8%)
Організаційна робота у закладі освіти на посаді декана гуманітарного факультету ОНПУ
Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента: була офіційним опонентом у 15 кандидатських дисертаціях. Член спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 з психології.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування
1.Навчальний посібник з самостійної роботи студентів з курсу «Професійна психологія». Для магістрів спеціальності 8.18010014 – Управління фінансово-економічною безпекою./ Укладач С.О. Колот. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 73с.
(№ реєст. НТБ ОНПУ: НП05643).
2.Уче6ное пособие к выполнению курсовой работы по дисциплине «Прогнозирование, проектирование, инновации
в социальной работе». Для магистров специальности 8.13010201 «Социальная работа»/ С.О. Колот. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 66с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05550).
Конспекти лекцій:
1. Колот С.А. Основы психологической самопомощи социального работника: Конспект лекций/С.А. Колот - Одесса: Наука и техника, 2005.- 159 с.
2.Конспект лекций по дисциплине «Культура труда руководителя социальной службы». Для студентов специальности Социальная работа(Текст)/ С.А. Колот – Одеса, 2014. – 199с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ05829)
3.Конспект лекций по дисциплине «Прогнозирование, проектирование, инновации в социальной работе». Для магистров специальности 8.13010201 Социальная работа (Текст)/ С.А. Колот – Одеса, 2014. – 259с. (№ реєст. НТБ
ОНПУ: КЛ05831).
Методичні вказівки:
1. Практикум по курсу «Основы психологической самопомощи социального работника» Методические указания
для практических занятий и задания для СРС по специальности «Социальная работа»/ С.О. Колот. – Одеса: ОНПУ,
2013. – 20с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05336)
2. Методические указания для практических занятий и заданий для СРС по курсу «Психология» для студентов
всех специальностей/ составитель: Колот С.А. – Одесса: ОНПУ, 2016.- 14 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ07023).
3.Методичні вказівки з підготовки до заліку з курсу «Культура праці керівника соціальної служби» Для спеціалістів і магістрів спе-ціальності 7.13010201 і 8.13010201 – Соціальна робота / С.О. Колот. – Одеса: ОНПУ, 2014 – 12 с.
(№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06201).
4.Колот С.О. Методичні вказівки до виконання РГР з курсу «Професійна психологія». Для магістрів спеціальності
8.18010014 – Управління фінансово-економічною безпекою / Укладач: С.О. Колот. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 22с. (№
реєст. НТБ ОНПУ: МВ05646).
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5. Методические указания и задания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Прогнозирование, проектирование, инновации в социальной работе». Для магистров специальности 8.13010201 «Социальная работа»/ С.О.
Колот. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 36с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05551).
6. Колот С.А. Методические указания к лабораторным занятиям и самостоятельной работе студентов по курсу
«Прогнозирование, проектирование, инновации в социальной работе». Для магистров специальности 8.13010201
«Социальная работа»/ С.О. Колот. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 53 с.
7. Методические указания к выполнению РГР по курсу «Основы психологической самопомощи социального работника» Для бакалавров специальности 6.130102 – Социальная работа / Составители: Колот С.А., Азаркина Е.В. –
Одесса: ОНПУ,2015. – 32с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06626).
Присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання документа про другу вищу освіту:
Одеський національний політехнічний університет 2011-2012. Навчання за фахом «Соціальна робота».
Диплом № 41945171 від 20.01.2012р., кваліфікація – спеціаліст з соціальної роботи.
1.Лисенко О. М. Практичні методи соціальної роботи: порівняльний аналіз / Н.О. Кримова, О.М. Лисенко // Science
and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciencts, IV (15), Issue 90, 2016. – Р. 71-74. (Міжнародна
наукометрична стаття, INDEX COPERNIKUS: ICV 2014: 70.95).
1.Лисенко О.М. Технології соціально-психологічної роботи з молодою сім’єю // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 2 до Вип. 35, Том
ІІІ (15): Тематичний вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. – С. 113120.
2. Лисенко О.М. Застосування тренінгового методу при підготовці фахівців з соціальної роботи / О. М. Лисенко, І.
О. Гордієнко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 Психологія. – С.112119.
Участь у міжнародній програмі щодо підготовки спеціалістів з медіації «Багатостороння медіація. Модерація конфліктів в групі» (Одеса, вересень 2015р- вересень 2016 р. 120 часів тренінгу. Організатори workshop – фахівці
університету м.Гамбург (Німеччина). Керівник – проф. А.Редліх.
2009 - 2010 рр. - участь у роботі групи ОНПУ над проектом «Створення механізму впровадження норм і принципів Конвенції ООН "Про права інвалідів" в Одеському регіоні «Сонце світить усім» - грант Disability Rights Fund
(Boston, USA) Одеської обласної організації інвалідів.
2010 р. – виконавець проміжного етапу держбюджетної теми «Організаційна культура як фактор розвитку суспільства» (№ 593-138).
2012-2013 рр. – виконавець проміжних етапів держбюджетної теми «Проблеми та перспективи розвитку сучасної
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соціальної роботи» (№ 43-138).
У термін 2002–2012 рр. - замісник завідувача кафедри з наукової роботи
Навчальний посібник:
1.Колот С.О., Лисенко О.М. Методичні рекомендації до написання бакалаврської кваліфікаційної роботи за
спеціальністю «Соціальна робота» [Текст]: Навчальний посібник / Укладачі: С.О. Колот, О.М. Лисенко. – Одеса:
ОНПУ, кафедра соціальної роботи та кадрового менеджменту, 2013. – 64 с.
Конспекти лекцій:
1.Социология: конспект лекций/ Авт.кол.: А.А. Лазарева. О.М.Лысенко, Т.А. Северинюк, В.С. Скляр.- Одесса:
Наука и техника, 2007.- 122 с.
2. Лысенко О.М., Скляр В.С. Социальная работа: теория, практика: Конспект лекций. Часть 1 / Лысенко Ольга Михайловна, Скляр Валерий Сергеевич / Одесский национальный политехнический университет. Кафедра социальной
работы и кадрового менеджмента. – Одесса: Наука и техника, 2012. – 172 с.
3.Технології та методи соціальної роботи. Конспект лекцій (ч1) студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання. Рівень підготовки – бакалавр,спеціаліст. Напрямок підготовки-1301. Спеціальність:
7.130102- «Соціальна робота»/Укл.: О.М.Лисенко, І.О.Санак – Одеса: ОНПУ, 2014. – 72с. (№ реєст. НТБ ОНПУ:
КЛ05736).
4. Конспект лекцій з дисципліни «Гендерні аспекти соціальної роботи » для студентів гуманітарного факультету
денної та заочної форми навчання. Рівень підготовки – спеціаліст, магістр. Галузь знань 1301 – Соціальне забезпечення . Спеціальність 7 (8).13010201 - « Соціальна робота» / Укл. О.М. Лисенко - Одеса: ОНПУ, 2014 – 51с. (№
реєст. НТБ ОНПУ: КЛ06025).
5. Конспект лекцій з дисципліни «Конфліктологія » для студентів гуманітарного факультету денної та заочної
форми навчання. Рівень підготовки – спеціаліст, магістр. Галузь знань 1301 – Соціальне забезпечення . Спеціальність 7 (8).13010201 - « Соціальна робота» / Укл.: О.М. Лисенко - Одеса:ОНПУ, 2014 – 51с. (№ реєст. НТБ ОНПУ:
КЛ06026).
6. Конспект лекцій з дисципліни «Соціальні технології роботи з сім’ями і дітьми » для студентів гуманітарного
факультету денної та заочної форми навчання. Рівень підготовки – спеціаліст, магістр. Галузь знань 1301 –
Соціальне забезпечення. Спеціальність 7 (8).13010201 - « Соціальна робота» / Укл.: О.М. Лисенко - Одеса:
ОНПУ, 2014 – 45с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ06082)
7.Социология: конспект лекций /Авт.кол.: А.А. Лазарева. О.М.Лысенко, Т.А. Северинюк, В.С. Скляр.; изд.4. Одесса: издатель Букаев В.В., 2015.- 154 с.
Методичні рекомендації:
1.Методичні вказівки з дисципліни «Гендерні аспекти соціальної роботи» до самостійної роботи для студентів гуманітарного факультету усіх форм навчання Рівень підготовки – спеціаліст, магістр. Спеціальність 7
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(8).13010201 – «Соціальна робота» / Укл.: О.М. Лисенко - Одеса: ОНПУ, 2014 – 16с. (№ реєст. НТБ ОНПУ:
МВ06027).
2.Методичні вказівки з дисципліни «Гендерні аспекти соціальної роботи» до практичних занять для студентів гуманітарного факультету усіх форм навчання Рівень підготовки – спеціаліст, магістр. Спеціальність 7
(8).13010201 –
«Соціальна робота» / Укл.: О.М. Лисенко - Одеса: ОНПУ, 2014 – 45с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06027).
3.Методичні вказівки з дисципліни «Гендерні аспекти соціальної роботи» до виконання розрахунково-графічної
роботи для студентів гуманітарного факультет денної та заочної. Рівень підготовки – спеціаліст, магістр.
Спеціальність 7 (8).13010201 – «Соціальна робота» / Укл.: О.М. Лисенко - Одеса: ОНПУ, 2014 – 11с. (№ реєст.
НТБ ОНПУ: МВ06027).
4.Технології та методи соціальної роботи. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів для
студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання. Рівень підготовки – бакалавр, спеціаліст.
Напрямок підготовки-1301. Спеціальність: 7.130102- «Соціальна робота»/Укл.: О.М.Лисенко, І.О.Санак – Одеса:
ОНПУ, 2014. – 27 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05732).
5.Конфліктологія: методичні вказівки до виконання РГР для студентів гуманітарного факультету денної та заочної
форми навчання. Рівень підготовки – бакалавр, спеціаліст. Напрямок підготовки – 1301.Спеціальність: 7.13010201
– «Соціальна робота» / Укл.: О.М. Лисенко. – Одеса: ОНПУ, 2013. - 12 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05059).
6.Конфліктологія: методичні вказівки до лабораторних занять для студентів гуманітарного факультету денної та
заочної форми навчання. Рівень підготовки – бакалавр, спеціаліст. Напрямок п ідготовки – 1301. Спеціальність: 6.130102 –
«Соціальна робота» / Укл.: О.М. Лисенко. – Одеса: ОНПУ, 2013. - 15 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05058).
Вчене звання доцент. Атестат : 02ДЦ № 012242
2012 р. Друга вища освіта: кваліфікація - спеціаліст з соціальної роботи. Диплом : СК №41945173
Статті у фахових виданнях:
1. Державне регулювання фінансової діяльності // Сучасні технології управління: Збірник наукових праць. - Одеса,
2014. – С. 123-132.
2. Управління в становленні та розвитку держави і економіки // Проблеми сучасного управління. Збірник наукових
праць. - Одеса, 2014. – С. 238-246.
3. Інноваційна сутність управління у становленні і розвитку держави і економіки // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. № 1. - Одеса ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 476-489.
4. Державне управління – генератор соціально-економічного розвитку // Реформування публічного управління: Збірник наукових праць. - Одеса, 2014. – С. 56-68.
5. Іноваційність планування економіки в контексті глобалізаційних процесів // Європейська інтеграція в контексті
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світових глобалізаційних процесів (Збірник), Одеса, 2014. – С. 90-102.
Підручники та навчальні посібники, що рекомендовані МОН:
1. Марущак В.П. Запобігання і попередження корупції. Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 235 с.
2. Бачинська К.В., Марущак В.П. Державно-правове регулювання економіки. Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 245 с.
3. Марущак В.П., Долгіх Н.П., Козуліна С.О., Бачинська І.С. Запобігання та протидія корупції. Навчальнометодичний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. –158 с.
4. Марущак В.П. Державно-правове регулювання економіки. Навчальний посібник. (гриф МОН) – 2-е вид. - Одеса:
ОРІДУ НАДУ, 2014. – 246 с.
5. Марущак В.П. Правознавство. Навчальний посібник з грифом МОН України. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. –
250с
6. Марущак В.П. Правознавство. Навчальний посібник. Навчальний посібник з грифом МОН України. Вид. 2-ге. –
Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 258 с.
7. Марущак В.П. Фінансове право. Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 131 с.
8. Марущак В.П. Господарське право. Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 230 с.
9. Марущак В.П. Трудове право. Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – 176 с.
Видані монографії:

4

1. Марущак В.П., Тихончук Р.Г. Державне і корпоративне управління в регулюванні господарської діяльності. Монографія.-Одеса: Пальміра, 2013. – С. 1-126.
2. Марущак В.П. Управління сталим регіональним розвитком на засадах демократичного врядування. Монографія /
За заг. ред. М.М. Іжі. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 252 с.
3. Марущак В.П. Державно-правове регулювання: економіка і ціни. Монографія. - Одеса: Пальміра, 2014. – 255 с.
4. Марущак В.П. Государственное управление, экономика, цены. Монография. - Саарбрюккен (ФРГ): LAP
LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 220 с.
Наукове керівництво здобувачем, який одержав документ про присудження наукового ступеня:
1. Коваль Зіновій Васильович. Тема кандидатської дисертації «Політико-правові механізми державного управління
інформаційно-психологічною безпекою України» (захист – 2011 р.);
2. Ровінська Катерина Ігорівна. Тема кандидатської дисертації «Корпоративне управління як складова механізму
державного регулювання банківської системи в Україні» (захист 2010 р.).
3. Юрченко Олег Вікторович. Тема кандидатської дисертації «Удосконалення механізмів державного регулювання
ціноутворення в господарській сфері» (захист 2015 р.).
4. Тихончук Роман Григорович. Тема кандидатської дисертації «Державно-правове регулювання акціонерної форми господарювання» (захист 2016 р.).
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Член спеціалізованої вченої ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України К 41.863.01.
Науковий керівник НДР «Правове забезпечення реалізації економічних реформ (організаційно-правовий аспект)»
Є членом оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з технології машинобудування, яка проводиться в ОНПУ в травні 2016 р.
Організаційна робота у закладі освіти на посаді керівника кафедри права та законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ
при Президентові України
1. Опонент дисертації:Чохи Ніни Дмитрівни на тему «Механізми державного управління економічним розвитком
України в умовах глобалізації» (2013 р.).
2. Опонент дисертації: Власова Віталія Олександровича на тему «Організаційно-правові засади підвищення ефективності механізму державного контролю за господарською діяльністю» (2014 р.).

Чістякова Ірина Миколаїв-

1

на

2

3

Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, рекомендованих
МОН:
1. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Еволюція світогляду Л.Г. Лук'яненка // Інтелігенція і влада. Збірник наукових
праць. Вип. № 31. 2014. Серія: Історія. - Одеса, 2014. - С. 319-331.
2. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Л. Лук'яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у
різні історичні епохи // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Вип. № 33. 2015. Серія: Історія. - Одеса, 2015.
- С. 238-249.
3. «Свой среди чужих, чужой среди своих» — жизнь и деятельность Феофана Прокоповича // SCHOLA-2015:
Материалы Третьей междун. научн. rонф. «Политика в текстах — тексты в политике: наука истории идей и
учений» / Под ред. А. Ю. Шутова и А. А. Ширинянца. Сост. А. И. Волошин. — М.: Издательство «Политическая
энциклопедия», 2015. – C. 28-34.
Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України загальною кількістю п’ять досягнень:
1. Чістякова І.М. Загадки Сфінкса в реаліях ХХІ століття // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний наук. збірник. Вип. 17. Серія: Політологія. – Одеса: Астропринт, 2009. - 0,45 обліково-видавн. листа.
2. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Еволюція світогляду Л.Г. Лук'яненка // Інтелігенція і влада. Збірник наукових
праць. Вип. № 31. 2014. Серія: Історія. - Одеса, 2014. - С. 319-331.
3. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Л. Лук’яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у
різні історичні епохи // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Вип. № 33. 2015. Серія: Історія. - Одеса, 2015.
- С. 238-249.
Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом
виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним

10
14

16

внеском):
1. Менеджмент організацій: Навчальний посібник для підготовки до державного іспиту на ступінь бакалавру з напряму «Менеджмент організацій»: у 2-х т. / Під ред. І.П. Продіуса, Г.А. Дорошук. Т.1. - Розділ «Підприємницьке
право» (Сухотеріна Л.І., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б.). – Одеса: ВМВ, 2010.– С. 148 – 193.
2. Правознавство: Навч. посібник для студентів неюридичних спеціальностей / В.Ю. Жарких, І.Б. Кривдіна, І.М.
Чістякова, Білоусов О.С., Шевченко Б.Г., Яворський С.Х. – К.: Каравела, 2013. - 200 с. (гриф МОН)
3. Правове регулювання інформаційної діяльності: навч. посіб. / [В.Ю. Жарких, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, Д.Д.
Татакі, І.М. Чістякова, Б.Г. Шевченко, С.Х. Яворський]. – К.: Каравела, 2013. - 232 с. (гриф МОН)
4. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність: Підручник / Укладачі: Г.О. Оборський,
І.М. Чістякова, Д.Д. Татакі, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, В.П. Кубко, С.Х. Яворський. — К.: Каравела, 2016. — 232
с.
5. Research activities. Patent. Intellectual Property: Tutorial for students non-legal professions / G. Vorobyova, I.
Chistyakova, I. Kryvdina, O. Bilousov, V. Kubko, D. Tataki, B. Shevchenko, S. Yavorskyi. - K.: Caravela, 2016. – 116 p.
Організаційна робота у закладі освіти на посаді керівника кафедри правознавства ОНПУ
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування
1. Методичні вказівки з використання словнику юридичних термінів та понять у самостійній роботі студента з дисципліни «Правознавство» / Чабанова К.І., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б. - Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3288-РС-2016,
МВ06986 18.02.2016. – 17 c.
2. Методичні вказівки з використання задач в самостійній роботі студента з дисципліни «Правознавство» / Моісеєва Т.М., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б. - Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3286-РС-2016, МВ06985 18.02.2016. – 30 c.
3. Методичні вказівки з використання задач в самостійній роботі студента з дисципліни «Адміністративне право» /
Воробйова Г.В., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б. - Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3273-РС-2016, МВ06968 17.02.2016. – 15 c.
Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт):
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни ‹‹Правознавство›› березень 2016 р. (1 місце – Філіпов
Олег, гр. АЕ-154)

Корнещук
Вікторія Вікторівна

1

1.Korneshchuk V. V., Muzyka Y. О. Interactive education in the system of training of prospective social workers / V. V. Korneshchuk,
Y. О. Muzyka // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, II (8), Issue: 16, 2014. – Р. 15-18.
2.Korneshchuk V. Professional resiliency of socionomic sphere specialists as a subject of pedagogical research / V.Korneshchuk //

2

3

EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society (Państwo i Społeczeństwo). – January-February, 2015. – Volume I. – Issue
2. – P.
3.Корнещук В. В., Волошенко М. О. Концептуальні засади підготовленості майбутніх соціальних працівників до професійної
діяльності / В. В. Корнещук, М. О. Волошенко // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, ІII (28), Issue: 55, 2015. – Р. 25-27.
4.Корнещук В. В., Патик Ю. В. Експертне оцінювання педагогічних умов формування підготовленості майбутніх соціальних
працівників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я / В. В. Корнещук, Ю. В. Патик // Science and Education
a New Dimension: Pedagogy and Psychology, ІV (41), Issue: 86, 2016. – Р. 23-25.
1.Корнещук В. В. Підготовка магістрантів до викладацької діяльності / В. В. Корнещук // Науковий вісник Чернівецького університету, 2011. – Вип. 570.Педагогіка та психологія. – С. 67-72.
2.Корнещук В. В., Ліневич О. М. Надійнісний підхід до добору персоналу освітніх закладів / В. В. Корнещук, О. М. Ліневич //
Наука і освіта, 2011. – № 8. – С. 78-80.
3.Корнещук В. В., Полянцева К. В. Управління закладом освіти та шляхи його вдосконалення / В. В. Корнещук, К.В. Полянцева // Наука і освіта, 2012. – № 1. – С. 27-29.
4.Корнещук В. В., Ерсьозогло Р. Ефективність управлінської діяльності менеджерів освіти та її оцінка / В. В. Корнещук, Р.
Ерсьозогло // Науковий вісник Чернівецького університету, 2012. – Вип. 605. Педагогіка та психологія. – С. 96-101.
5.Корнещук В. В., Кабешева А. О. Тренінг у системі професійної підготовки менеджерів освіти / В. В. Корнещук, А. О. Кабешева // Наука і освіта, 2012. – № 7. – С. 52-55.
6.Корнещук В. В., Ерсьозоглу Р. Кар’єрне зростання педагогічного персоналу як керований процес / В. В. Корнещук, Р. Ерсьозоглу // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного ун-ту імені К. Д. Ушинського. – 2012. – № 1112. – С. 269-274.
7.Корнещук В. В. Інтерактивна спрямованість соціальних працівників та її формування / В. В. Корнещук // Науковий вісник
Чернівецького університету, 2013. – Вип. 656. Педагогіка та психологія. – С. 81-87.
8.Корнещук В. В. Методика в професійній освіті / В. В. Корнещук // Наука і освіта, 2014. – № 1. – С. 131-134.
9.Корнещук В. В. Феномен культури в аспекті професійної підготовки фахівців / В. В. Корнещук // Науковий вісник Чернівецького університету, 2014. – Вип. 704. Педагогіка та психологія. – С. 78-83.
10.Корнещук В. В. Тенденції і перспективи дослідження проблем професійної підготовки соціальних працівників у ВНЗ / В.
В. Корнещук // Збірник наукових праць «Педагогічний альманах» КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» – 2016. –
Вип. 30. – С. 256-260.
Навчальний посібник з грифом МОН:
1.Корнещук В.В. Професійна надійність діяльності сучасного спеціаліста: Навчальний посібник // Серія «Управління навчальними закладами» / В.В. Корнещук [За заг. ред. О.Я. Чебикіна]. – Одеса: Видавець СВД М.П. Черкасов, 2008. – 132 с. (лист
№ 1.4/18-Г-1708 від 09.07.2008)
Монографія:
1.Корнещук В.В. Категорія надійності в теорії і практиці підготовки фахівців соціономічних професій / В.В. Корнещук. –
Одеса: ВМВ, 2009. – 308 с.
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Василівна

10
1

2

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:
1. Яворський С. Х., канд. пед. наук: 13.00.04, 2004.
2. Сарафанюк Е. І., канд. пед. наук: 13.00.04, 2006
3. Сенча І. А., канд. пед. наук: 13.00.04, 2008.
4. Торган М. М., канд. пед. наук: 13.00.04, 2012.
5. Ремез Н. Д., канд. пед. наук: 13.00.04, 2012.
6. Ерсьозогло Рукіє, канд. пед. наук: 13.00.04. 2013
7. Варварецька Г.А. канд. пед. наук: 13.00.04,2014
8. Шинкаренко Л.В. канд. пед. наук: 13.00.04.2015
9. Волошенко М.О., канд. пед. наук: 13.00.04, 2016.
2013-2016 рр. – Науковий керівник держбюджетної наукової теми «Формування особистості майбутнього фахівця у процесі
професійної підготовки» (№ 58-138)
2017 р. робота у складі організаційного комітету II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт) з напряму «Соціальна робота»
З 16.12.2011 – по теперішній час завідувач кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту ОНПУ
Семенова А.В. Професійна підготовка інтерактивного міні-заняття з використанням мультимедійної презентації для викладачів – слухачів семінару «Педагогічна майстерність» на основі практичних навичок і ціннісного досвіду. // Інформаційні технології
і
засоби
навчання.
–
2015.
–
Том
46,
№
2
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1209#.VZ_QbPnQPYM
1. Семенова А.В. Сучасний освітній простір : постнекласичний погляд. / Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2011. – № 61. – С. 88–92.
2. Семенова А.В. Сучасні тенденції формування педагогічної майстерності фахівців інженерних спеціальностей. // Вища школа: науково-практичне видання. – 2014. – № 11–12. – С. 52–62.
3. Семенова А.В. Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання динаміки розвитку педагогічної майстерності викладачів
вищих технічних навчальних закладів: психопедагогічний підхід. / Теорія і практика управління соціальними системами //
Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків : НТУ „ХПІ”, 2014. – № 4. – С. 58–68. База даних „Ulrich’s Periodicals
Directory” (New Jersey, USA)
4. Семенова А.В. Категорія „ціннісний досвід” як характеристика взаємодії людини. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – №1. – С. 32–40.
5. Семенова А.В. Нелінійна організація керування написанням кваліфікаційних робіт студентів: синергетичний підхід. // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №1. – Режим доступу до ресурсу:
http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2771
6. Семенова А.В. Професійна діяльність педагога-майстра й фахівця-викладача: спільне і відмінне. // Педагогічний процес:
Теорія і практика. – 2015. – №1–2. – С. 12–26.
7. Семенова А.В. Принцип чесного самопрояву у педагогічній дії педагога-майстра як підґрунтя конструктивного функціонування освітнього простору. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах.
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12
Тодорцева Юлія
Вікторівна

2

вид. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельниц. : [б. в.], 2015. – Вип. 2. – Режим
доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2015_2_18.pdf
8. Семенова А.В. „Ціннісний досвід”: інтегральна відображаючи-регулятивна характеристика взаємодії людини зі світом. //
Трансформаційні суспільства: між новою свободою та старою освітою / Національний університет «Києво-Могилянська Академія» – 2015. – № 1 – С. 14– 21.
9. Семенова А.В. Педагогічна майстерність І.А. Зязюна – маяк для педагогів за покликанням // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти – Харків : НТУ „ХПІ”, 2015. – Випуск 42 (46). – С. 56–65.
Загальна кількість: Навчальних посібників – 8, монографій – 3, з них:
1. Семенова А.В. Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів. / Одеса : Юридична література,
2009. – 504 с. Монографія.
2. Семенова А.В. Ціннісний вимір досвіду суб’єктів педагогічної дії : монографія / Алла Василівна Семенова. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 436 с. Монографія.
1. Колесова О.П. канд. пед. наук: 13.00.04, 2010.
2. Старостіна О.В. канд. пед. наук: 13.00.04, 2015.
Участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;
– Проект Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні» – розробник
Концепції національних стандартів суддівської освіти в Україні та Концепції професійної психологічної підготовки у Національній школі суддів України.
– Національний інститут судей (NJI), Оттава, Канада у межах Українсько-Канадського проекту «Суддівська освіта – для економічного розвитку» (JEEG) – експерт з проведення тренінгових занять для суддів-викладачів НШСУ «Підготовка викладачів-розробників стандартизованих навчальних програм та методик, заснованих на формуванні суддівських навичок».
– Канадська агенція з міжнародного розвитку Компоненту Офісу Уповноваженого з питань федеральних суддів Канади (FJA)
експерт з проведення навчальних семінарів для суддів та адвокатів з питань досудового врегулювання спорів.
Атестат професора кафедри політології 2015 р.
1.Тодорцева Ю.В. Форми роботи соціального педагога з родиною щодо попередження насильства в сім’ї / Ю.В.Тодорцева //
Наука і освіта. Серія: Педагогіка. – Одеса,2011. – № 2/LXXXXVIII, березень-квітень. – С. 55-60.
2.Гузенко В.А., Тодорцева Ю.В. Психологічна діагностика для соціальних працівників: роль, місце, проблеми та специфіка
викладання / В.А. Гузенко, Ю.В. Тодорцева // Наука і освіта. Серія: Психологія і педагогіка. – Одеса, 2013. - №4/СХІV, червень. – С.10-14.
2.Тодорцева Ю.В. Педагогіка і психологія толерантності як основа професійної діяльності викладача вищої національної
школи / Ю.В. Тодорцева // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 31, Том VII (49): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до
європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – С. 195-205.
3.Тодорцева Ю.В. Основні напрямки роботи соціального педагога з обдарованими дітьми / Ю.В. Тодорцева // Наука і освіта.
Серія: Психологія і педагогіка. – Одеса, 2014. - № 1/СХVIII, cічень-лютий. – С. 118-123.
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4.Тодорцева Ю.В. Методики психодіагностики міжособистісних взаємин і особливості їх застосування / Ю.В. Тодорцева //
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». –
Додаток 3 до Вип.31: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – К.: Гнозис, 2014. – С. 127-132.
5.Тодорцева Ю.В. Умови та засоби самоосвіти майбутніх соціальних працівників / Ю.В. Тодорцева // Гуманітарний вісник
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди». - Додаток 1 до Вип.36, Том V
(65): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис,
2015. – С. 505-512.
Навчальний посібник з грифом МОН України:
1. Гузенко В.А., Тодорцева Ю.В. Психологічна діагностика: навч.-метод. посібн./ В.А. Гузенко, Ю.В. Тодорцева. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. – 268 с.
2010 р. – виконавець проміжного етапу держбюджетної теми «Організаційна культура як фактор розвитку суспільства» (№
593-138).
2013 р. – виконавець проміжного етапу держбюджетної теми «Формування особистості майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки (№ 58-138)
Участь в атестації наукових кадрів:
– як офіційного опонента: 2016 – офіційний опонент у 1 кандидатській дисертації.
Конспекти лекцій:
1.Конспект лекцій «Ораторське мистецтво в управлінській діяльності», для студентів за фахом 7.130010201, 8.130010201
«Соціальна робота»/ Укладачі: Ю.В. Тодорцева, В.А. Гузенко. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 76с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ05779).
2.Конспект лекцій «Професійна кар’єра соціального працівника», для підготовки студентів за фахом 8.13010201 « Соціальна
робота» / Укладач: Ю.В. Тодорцева. – Одеса: ОНПУ, 2014 – 41с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ05914).
3.Конспект лекцій «Технологія роботи соціального гувернера» для студентів за фахом 6.130102 « Соціальна робота» / Укладач: Ю.В. Тодорцева. – Одеса: ОНПУ, 2014 – 52с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ05891).
4.Конспект лекцій з дисципліни «Психологічна діагностика» для студентів гуманітарного факультету за фахом 6.130102 «Соціальна робота» / Укладачі: Ю.В. Тодорцева, В.А. Гузенко. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 102с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ05695).
Методичні вказівки:
1.Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Ораторське мистецтво в управлінській діяльності» для студентів
за фахом 8 13010201 «соціальна робота» / Укладачі: Ю.В. Тодорцева, В.А. Гузенко. – Одеса: ОНПУ, 2015. – 26 с. (№ реєст.
НТБ ОНПУ: МВ06747).
2.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Психологічна діагностика» для студентів за фахом 6.130102 Соціальна робота/ Укладачі: Ю.В. Тодорцева, В.А. Гузенко. – Одеса: ОНПУ, 2015. – 35 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06376).
3.Методичні вказівки до підготовки студентів до заліку з дисципліни «Технологія і методи роботи з молодіжними і дитячими організаціями України» для студентів за фахом 6.130102 Соціальна робота/ Укладач: Ю.В. Тодорцева. – Одеса: ОНПУ,
2014. – 8 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06226).
4.Методичні вказівки до підготовки студентів до заліку з дисципліни «Технологія роботи соціального гувернера» для студентів за фахом 6.130102 Соціальна робота/ Укладач: Ю.В. Тодорцева. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 8 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ:
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МВ06227).
Вчене звання доцент. Атестат : 12ДЦ № 39462
З 2014р по теперішній час – виконання обов’язків куратора групи
Korneshchuk V. V., Muzyka Y. О. Interactive education in the system of training of prospective social workers / V. V. Korneshchuk,
Y. О. Muzyka // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, II (8), Issue: 16, 2014. – Р. 15-18.
1.Музика Ю.О. Розвиток логічного мислення учнів засобами рідної мови/ Ю.О. Музика // Науковий вісник –2011. – Спецвипуск «Сучасні тенденції у педагогічній освіті і науці України та Ізраілю: шляхи до інтеграції». – С.101-105.
2.Музика Ю.О. Критерії та показники виміру рівнів професіоналізму у педагогічній діяльності вчителя з формування логічного мислення молодших школярів/ Ю.О. Музика // Науковий вісник – 2012. – № 5-6. – С. 209-216.
3.Музика Ю.О. Компонентно-функціональний склад професійної діяльності вчителя початкових класів щодо формування в
молодших школярів логічного мислення/ Ю.О. Музика // Наука і освіта – 2012. – вип. 1 / СVII, – С. 38-40.
2013 р. - виконавець проміжного етапу держбюджетної теми «Формування особистості майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки (№ 58-138).
Участь в атестації наукових кадрів:
як офіційного опонента: 2015 – офіційний опонент у 1 кандидатській дисертації.
Конспект лекцій:
1.Конспект лекцій з дисципліни «Вікова та педагогічна психологія» для студентів за фахом 6.130102 – Соціальна робота/ Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2015. – 127 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ06485).
2. Конспект лекцій з дисципліни «Основи гешталь-терапії» для студентів за фахом 7(8).13010201/ Укладач: Ю.О. Музика. –
Одеса: ОНПУ, 2014. – 65 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ 06189).
Методичні вказівки:
1.Методичні вказівки до підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Соціальна педагогіка» для студентів спеціальності
6.130102 – « Соціальна робота» всіх форми навчання / Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 8с. (№ реєст. НТБ
ОНПУ: МВ06020).
2.Методичні вказівки до підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Вікова та педагогічна психологія » для студентів спеціальності 6.130102 – « Соціальна робота» всіх форми навчання / Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 8с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06021).
3.Методичні вказівки до підготовки студентів до заліку з дисципліни «Основи гештальт-терапії» для студентів спеціальності
7 (8).13010201 – « Соціальна робота» денної форми навчання / Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 11с. (№ реєст.
НТБ ОНПУ: МВ06022).
4.Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до лекційних занять «Основи гештальт-терапії» для студентів спеціальності 7.13010201 – «Соціальна робота» / Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 15с.(№ реєст. НТБ
ОНПУ: МВ05659).
5.Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до лекційних занять «Соціальна педагогіка» для студентів спеціальності 7.13010201 – «Соціальна робота» / Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 12с. (№ реєст. НТБ
ОНПУ: МВ05657).
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6.Методичні вказівки до виконання РГР «Соціальна педагогіка» для студентів спеціальності 7.13010201 – «Соціальна робота»
/ Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 12с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05657).
7.Основи гештальт-терапії. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності 7.13010201 – «Соціальна
робота» / Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 10с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05658).
Вчене звання доцент. Диплом : 12ДЦ № 33944
2013 - 2016 рр. - куратор групи
2014 р. - керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
1. Корнещук В. В., Волошенко М. О. Концептуальні засади підготовленості майбутніх соціальних працівників до професійної
діяльності / В. В. Корнещук, М. О. Волошенко // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, ІII(28),
Issue: 55, 2015. – Р. 25-27.
1.Волошенко М. О. Аналіз феномена «підготовленість соціального працівника» в аспекті профілактично-корекційної роботи
з підлітками девіантної поведінки/ М.О.Волошенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.
О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – № 1 (48). – С. 68-71
2. Волошенко М.О. Результати педагогічного дослідження з формування підготовленості майбутніх соціальних працівників
до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки / М.О. Волошенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наук. праць. – Миколаїв: МНУ імені
В. О. Сухомлинського, 2015. – № 3 (50). – С. 34-37
2013 - 2015 р. – виконавець держбюджетної теми «Формування особистості майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки (№ 58-138).
Навчальний посібник:
1. Волошенко М. О., Корнещук В. В. Профілактично-корекційна робота з підлітками девіантної поведінки: навчальний
посібник до тренінг-курсу / М. О. Волошенко, В. В. Корнещук. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 130 с.
(особистий внесок – 50%)
Диплом кандидата наук: ДК № 036847 від 01.07.2016
2016 – по теперішній час – куратор групи

1. Столевич Т.Б. Оцінка ризику при використанні аміаку як холодоагенту / Т.Б. Столевич, М.М.Зацерклянний //
"Безопасность– европейский аспект измерения" / Сборник научных трудов Первой международной научной конференции (Одесса, 12 – 14 мая 2013 г.) – Одесса: ОНПУ, 2013. С. 17-19.
2. Столевич Т.Б. Риски чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф и управление ими / Т.Б. Столевич,
М.М.Зацерклянний // "Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм" // Збірник наукових праць ІІ
Міжнародного форуму (Одеса 25-26 вересня 2014 р.) - Одеса / НАН України, Ін-т проблем ринку та економікоекологічних досліджень. – Одеса: Пальміра, 2014. С. 113-115.
3. Столевич Т.Б.Забруднення морських вод нафтою, розповсюдження її в акваторії і основні засоби локалізації
розливів / Т.Б. Столевич, М.М.Зацерклянний //"Проблеми екологічної безпеки". Збірник наукових праць
Міжнародної науково-практичної конференції. – Кременчук: КрНУ, 2014. С. 69-70.
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4. Столевич Т.Б. Підходи до виявлення небезпек та оцінки ризиків. ISS №2307-4760, №3, 2015.
5. Столевич Т.Б. Использование аммиака в качестве хладоагента и оценка при том рисков / Т.Б. Столевич,
М.М.Зацерклянний // Сб. науч.трудов У1 Междунар. н-т конф. "КАЗАХСТАН-ХОЛОД 2016".- Алматы: АТУ,
2016. С. 87 – 90.
Столевич Т.Б. Нормативно-правове забезпечення охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів і охорони здоров’я / Т.Б. Столевич, М.М.Зацерклянний, О.М. Зацерклянний // Навчальний посібник у 3 - х
частинах. МОН України. - Одеса: ОДАХ, 2012. – 885 с.
1. Зацерклянний М.М., Столевич Т.Б. Пристрій для відокремлювання домішок. (Матеріали патенту на розгляді з
травня 2016 року).
2. Зацерклянний М.М., Столевич Т.Б. Циклон – фільтр. (Матеріали патенту на розгляді з травня 2016 року).
1. Концепция построения учебного курса “Безопасность жизнедеятельности”/ Колесников Ф.Е., Столевич Т.Б., Бабюк С.Н., Чернега Ю.С., Козенрацкий Г.В. –УДК 001 (043.3/.5):004.5
Методичні вказівки щодо виконання завдань з дисципліни Безпека життєдіяльності за темою: "Аналіз техногенних
небезпек, їх причинно-слідчі зв'язки" для студентів всіх спеціальностей університету /Бабюк С.Н.,/ Одеса ОНПУ,
2013. -18 с.
2. Методичні вказівки щодо виконання завдань з дисципліни Безпека життєдіяльності за темою: "Визначення
швидкості переносу інформації у зоровому аналізаторі" для студентів всіх спеціальностей університету/Бабюк
С.Н., Столевич Т.Б./Одеса: ОНПУ, 2013. -19 с.
3. Методичні вказівки по виконанню завдань на практичних заняттях з дисципліни Безпека життєдіяльності на тему: "Визначення величини ризику" / Бабюк С.Н., Столевич Т.Б. / Одеса: ОНПУ, 2013. - 21 с.
1. Москалюк А.Ю. Математическое обеспечение базы знаний управления проектами охраны труда / В.Н. Пурич,
А.Ю.Москалюк // Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та
проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». –2015. – № 1 (110). – С. 128 – 134.
2. Москалюк, А.Ю. Моделирование инициации проектов охраны труда с помощью цепей Маркова / А.Ю. Москалюк, В.Д. Гогунский, В.Н. Пурич // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харьков : «Технологический
центр», 2016. — № 3 (29). — С. 35 — 39.
3. Москалюк, А.Ю. Обнаружение момента инициации проектов охраны труда машиностроительного предприятия /
А.Ю. Москалюк, П.А.Тесленко, В.Н. Пурич // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков:
"Технологический центр", 2013. — № 1/10 (61). — С. 209 – 212.
3. Пурич, В.Н. Точность вариационного метода Канторовича-Власова / В.Н. Пурич, В.Ф. Оробей // Труды ОНПУ. –
Вып. 2(41). – 2013 с. 19-22.
4. Москалюк, А.Ю. Cистемный подход к анализу уровня охраны труда в задачах проектно-ориентированного мене-
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джмента / А.Ю. Москалюк, Ю.С. Чернега, В.Д. Гогунский // Электротехнические и компьютерные системы. – 2016.
- № 23 (99). – С. 168 – 174.
5. Савєльєва, О.С. Методи адаптації експрес-моделі складних об’єктів до умов експлуатації / О.С. Савєльєва,
В.М. Пуріч, А.В. Торопенко // Труды ОНПУ. – Вып. 2. – 2013 - С. 252 - 256.
6. Москалюк, А.Ю. Модель процесса управления охраной труда машиностроительного предприятия / А.Ю.
Москалюк, В.Н. Пурич // Технологический аудит и резервы производства.- 2015. - № 4 / 3(24). – С. 60 — 65
організаційна робота - заступник директора інституту з наукової роботи студентів
керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою
1.
Фурман А.А. Особистісний розвиток майбутніх соціальних працівників: ціннісно-орієнтаційний аспект /
А.Фурман, І Ліпська // Психологія і суспільство : [спецвипуск]. – 2011. – С. 24-26.
2.
Фурман А.А. Ціннісно-орієнтаційний портрет фахівця-психолога: від моделі до індивідуальних інваріантів / А.А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1.– С. 118-127.
3.
Фурман А.А. Теоретико-емпіричне обґрунтування соціально-психологічного портрета студента / А.Фурман,
І.Татарчук // Психологія і суспільство : [спецвипуск]. – 2012. – С. 70-73.
4.
Фурман А.А. Морально-етичні контури цінностей соціального працівника / А.А. Фурман // Науковий вісник
ПНПУ ім. К.Д.Ушинського – № 5¬6. – 2012. – С. 153-160.
5.
Фурман А.А. Концепт досвіду в індивідуальній психології Альфреда Адлера / А.А. Фурман // Психологія і
суспільство. – 2012. – № 3.– С. 78-95.
6.
Фурман А.А. Соціальне порозуміння як предмет соціогуманітарного дослідження / А. Фурман, Р. Мацюк //
Психологія і суспільство : [спецвипуск]. – 2013. – С. 79-81.
7.
Фурман А.А. Художня деталь у творчій екзистенції Тараса Шевченка / А.В. Фурман, А.А. Фурман // Психологія і суспільство : [спецвипуск]. – 2014. – С. 124-126.
8.
Фурман А.А. «Благодійний фонд «Ромів Бесарабії «Амаро Тернімос» / А.А. Фурман, А.С. Райчева // Психологія і суспільство : [спецвипуск]. – 2015. – С. 43-46.
Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента:
2012 р. - був офіційним опонентом у 1 кандидатській дисертації; 2013 р. - був офіційним опонентом у 1 кандидатській дисертації; 2016 р. - був офіційним опонентом у 1 кандидатській дисертації
Методичні вказівки:
1.Фурман А.А. Професійне спілкування у соціальній роботі: Методичні вказівки для проведення лабораторних занять / Укл. А.А. Фурман. – Одеса: ОНПУ, 2013. - 23 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05217).
2.Фурман А.А. Професійне спілкування у соціальній роботі: Методичні вказівки та завдання для СРС
/ Укл.

А.А. Фурман. – Одеса: ОНПУ, 2013. -13 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05216).
3.Фурман А.А. Професійно-етичні основи соціальної роботи: Методичні вказівки та завдання для СРС /
Укл.
А.А. Фурман, М.Ф. Охман. – Одеса: ОНПУ, 2013. - 12 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05215).
4.Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Професійно-етичні основи соціальної роботи» для студентів спеціальності 6.130102 – Соціальна робота/ Укл.: Фурман А.А..- Одеса: ОНПУ.2015.- 9с. (№
реєст. НТБ ОНПУ: МВ06495).
5.Методичні вказівки та завдання для СРС з дисципліни «Бізнес-етика» для спеціальності «Бізнес адміністрування»/ Укл.: Фурман А.А..- Одеса: ОНПУ,2015.- 13 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06494).
6. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бізнес-етика» для спеціальності «Бізнес
адміністрування»/ Укл.: Фурман А.А..- Одеса: ОНПУ,2015. - 13 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06493).

Булгакова
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15
16
1

2

Вчене звання доцент. Атестат : 12ДЦ № 32756
З 2011р. по теперішній час – куратор групи
1.Булгакова О.Ю. Особистісно-типове та діяльнісно-ситуативне як протилежності у складі соціальної взаємодії//
Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology. – Vol. 5. – Budapest, 2013. – P. 169-173.
2.Булгакова О.Ю. Проблема підходу в дослідженні соціальної взаємодії// Science and Education a New Dimension
Pedagogy and Psychology. – Vol. 4/1(7), issue 14. – Budapest, 2013. – P. 227-231
3. Булгакова О.Ю. Психологическая модель социального взаимодействия в системе обучения профессии в высшем
учебном заведении// Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology. – Vol. ІІ(14). – Budapest, 2014.
– P. 87-90.
4. Булгакова О.Ю. Психологические составляющие в структуре социального взаимодействия// Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology. – Vol. ІІ(9). – Budapest, 2014. – P. 134-139.
5. Булгакова О.Ю. Психологічний аспект соціальної взаємодії// Science and Education a New Dimension Pedagogy
and Psychology. – Vol. ІІІ(27). ISSUE 51– Budapest, 2015. – P. 78-82.
6. Булгакова О.Ю. Взаимоотношения в высшей школе как социальное взаимодействие// Science and Education a
New Dimension Pedagogy and Psychology. – ІV(38). ISSUE 77– Budapest, 2016. – P. 72-76.
1.
Булгакова О.Ю. Особливості сприйняття усвідомлення небезпечних форм поведінки в життєдіяльності
підлітка / О.Ю. Булгакова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені
Г.С. Костюка. – Київ, 2012 – Т.11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 6.- С.8189
2.
Булгакова О.Ю. Потреби у само актуалізації та локалізація контролю студентів німецько-технічного
факультету/ О.Ю. Булгакова // Психологічні перспективи: Спец.вип. Актуальні проблеми психології малих,
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середніх та великих груп – Т 2. Проблема цілісності суспільства, групи та особистості – 2012 – С. 167-174
3.
Булгакова О.Ю. Система «Суб’єкт-Суб’єкт» як одиниця психологічного аналізу соціальної взаємодії/ О.Ю.
Булгакова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. –
2013. – Т. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7. – Част. 1. – С.127-133.
4.
Булгакова О.Ю. Психологічні фактори безпеки життєдіяльності підлітків/ О.Ю. Булгакова // Вісник
Одеського національного університету. Серія: Психологія – 2013. - Т-18. - Вип.22.- Ч.1. - С.81-86.
5.
Булгакова О.Ю. Проблема структури соціально взаємодії у психологічному аспекті/ О.Ю. Булгакова // Тематичний випуск. Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. Додаток 1 до
Вип.31, томVIII(50,2013) С.60-71.
6.
Булгакова О.Ю. Інструментальні аспекти соціальної взаємодії/ О.Ю. Булгакова // Тематичний випуск. Вища
освіта України у контексті інтеграції до Європейсько освітнього простору. ДОДАТОК 1 до Вип..5, том V (56) - К:
Гнозис,2014. – С.102-112.
7.
Булгакова О.Ю. Теоретико-емпіричні передумови підготовки студентів до соціальної взаємодії/ О.Ю.
Булгакова // Вісник Одеського національного університету,2016.- Серія Психологія .- Том 21.- Випуск 3 (41) – С.
7-14.
8.
Булгакова О.Ю. Психологічні вимоги до лабораторного моделювання взаємодії/ О.Ю. Булгакова // Науковий
вісник Херсонського Державного Університету, 2016.- Серія: «Психологічні науки».- Випуск 2. - Том 2. – С. 16-20.
Підручник з грифом МОН України:
1.Військова психологія і педагогіка: Підручник/авт. кол-в: Л.А.Снігур, О.А. Хижняк, Є.М.Подтергера,
Е.І.Сарафанюк, К.П.Аветісян, О.Ю.Булгакова за заг. ред. Л.А.Снігур. - Луцк: Твердиня, 2010. – 578 с. (особистий
внесок -14%)
Монографія:
1.Булгакова О.Ю. Соціальна взаємодія: досвід концептуального моделювання : монографія / О.Ю. Булгакова; Одес.
нац. політехн. ун-т. - Одеса : Букаєв В.В., 2014. - 245 c.
2013 р. – виконавець проміжного етапу держбюджетної теми «Проблеми та перспективи розвитку сучасної
соціальної роботи» (№ 43-138).
Участь в атестації наукових кадрів:
як офіційного опонента: 2011-2016 – офіційний опонент у 4 кандидатських дисертаціях.
Навчальний посібник:
1.Психологія для військовослужбовців: Навч. посіб. для курсантів і студентів вищих військових навчальних
закладів/ О.Ю. Булгакова, М.П. Вернидубов, О.В. Осипова, А.М. Бузід, М.Б. Коробіцина. – Одеса ОНПУ, 2012 –

212 с. (особистий внесок -20%)
2. Конспект лекцій з курсу «Волонтерство в соціальній роботі» для студентів за фахом 6.130102 - «Соціальна робота» / Укл.: Булгакова О.Ю. – Одеса: ОНПУ, 2014. - 88 с. - (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ05920).
Методичні вказівки:
1.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Психологія емоцій» для студентів напряму 6.130102
«Соціальна робота» спеціальності 7.13010201 / Укл.: О.Ю. Булгакова - Одеса: ОНПУ, 2014 – 14с. (№ реєст. НТБ
ОНПУ: МВ05926).
2.Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Психологія емоцій» для студентів напряму 6.130102
«Соціальна робота» спеціальності 7.13010201 / Укл.: О.Ю. Булгакова - Одеса: ОНПУ, 2014 – 12с. (№ реєст. НТБ
ОНПУ: МВ05925).
3.Методичні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни «Актуальні проблеми теорія і практика соціальної
роботи» для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання. Рівень підготовки - магістр.
Напрямок підготовки – 1301. Спеціальність: 8.13010201 –«Соціальна робота»/ Укл.: Булгакова О.Ю., Одеса:
ОНПУ, 2014 – 10с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05880).
4. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Актуальні проблеми теорія і практика соціальної роботи» для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання. Рівень підготовки - магістр.
Напрямок підготовки – 1301. Спеціальність: 8.13010201 – «Соціальна робота»/ Укл.: Булгакова О.Ю., Одеса:
ОНПУ, 2014 – 8с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05877).
Вчене звання доцент. Атестат : 12ДЦ № 23010
2013 р. - Друга вища освіта: кваліфікація - спеціаліст з соціальної роботи. Диплом : СК №43989029.
З 2012 р.- по теперішній час виконання обов’язків куратора групи
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Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, рекомендованих
МОН:
1. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Еволюція світогляду Л.Г. Лук'яненка // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць.
Вип. № 31. 2014. Серія: Історія. - Одеса, 2014. - С. 319-331.
2. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Л. Лук'яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у
різні історичні епохи // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Вип. № 33. 2015. Серія: Історія. - Одеса, 2015. С. 238-249.
Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України загальною кількістю п’ять досягнень:
1. Кривдіна І.Б. Політична діяльність В’ячеслава Чорновола та її зв'язок з Народним Рухом України (1989 - 1999
рр.) // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. № 16. 2009. Серія: Історія. - Одеса: Аст-
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ропринт, 2009. - С. 184 - 190.
2. Кривдіна І.Б. Програмові засади та організаційні форми існування Гельсінського руху в Україні (1976-2010 рр.) //
Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. № 19. 2010. Серія: Історія. - Одеса: Астропринт, 2010. - С. 68 - 76.
3. Кривдіна І.Б. Внесок Л.Лук'яненка у формування ідеології Української республіканської партії (1990-1991 рр.) //
Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. № 20. 2010. Серія: Історія. - Одеса: Астропринт, 2010. - С. 224 - 231.
4. Кривдіна І.Б. Шляхи вирішення національного питання в доробку Левка Лук'яненка // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. № 25. 2012. Серія: Історія. - Одеса: Астропринт, 2012. - С. 245 - 254.
5. Кривдіна І.Б. Ідеологічна спрямованість дипломатичної діяльності Левка Лук'яненка (1992-1993 рр.) // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. № 30. 2014. Серія: Історія. - Одеса: Астропринт, 2014. С. 278-283.
Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском):
1. Менеджмент організацій: Навчальний посібник для підготовки до державного іспиту на ступінь бакалавру з напряму «Менеджмент організацій»: у 2-х т. / Під ред. І.П. Продіуса, Г.А. Дорошук. Т.1. - Розділ «Підприємницьке
право» (Сухотеріна Л.І., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б.). – Одеса: ВМВ, 2010.– С. 148 – 193.
2. Правознавство: Навч. посібник для студентів неюридичних спеціальностей / В.Ю. Жарких, І.Б. Кривдіна, І.М.
Чістякова, Білоусов О.С., Шевченко Б.Г., Яворський С.Х. – К.: Каравела, 2013. - 200 с. (гриф МОН)
3. Правове регулювання інформаційної діяльності: навч. посіб. / [В.Ю. Жарких, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, Д.Д.
Татакі, І.М. Чістякова, Б.Г. Шевченко, С.Х. Яворський]. – К.: Каравела, 2013. - 232 с. (гриф МОН)
4. Менеджмент організацій та адміністрування: Навч. посіб. для підготовки до держ. іспиту на ступінь магістра зі
спец-ті «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» / під ред. С.К. Харічкова,
Г.А. Дорошук. - Розділ «Договірне право» (Кривдіна І.Б.). – Одеса: Освіта України, 2015. – 444 с.
5. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність: Підручник / Укладачі: Г.О. Оборський,
І.М. Чістякова, Д.Д. Татакі, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, В.П. Кубко, С.Х. Яворський. — К.: Каравела, 2016. — 232
с.
6. Research activities. Patent. Intellectual Property: Tutorial for students non-legal professions / G. Vorobyova, I.
Chistyakova, I. Kryvdina, O. Bilousov, V. Kubko, D. Tataki, B. Shevchenko, S. Yavorskyi. - K.: Caravela, 2016. – 116 p.
Опубліковані монографії:
1. Кривдіна І.Б. Громадянський патріотизм Василя Стуса// Український патріотизм - фактор державності, стабільності, добробуту. Колективна монографія: За заг. ред. д-ра іст. наук, проф. Г.І. Гончарука. - Одеса: Астропринт,
2002. – С. 140 – 151.
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Бабіна Валентина Олександрівна

1

Організаційна робота у закладі освіти на посаді заступника керівника кафедри правознавства, вченого секретаря
гуманітарного факультету.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Методичні вказівки з використання задач в самостійній роботі студента з дисципліни «Правознавство» для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання І курсу І семестру, І курсу ІІ семестру, ІІ курсу ІІІ семестру
/ Укл.: Т.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна. - Одеса: ОНПУ, 2016. – 30 с. / № 3286-РС-2016, МВ06985
18.02.2016;
2. Методичні вказівки до контрольних робіт для студентів Інституту дистанційної та заочної освіти з дисципліни
«Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність» для студентів спеціальностей: 8.02010101 «Культурологія», 8.04030201 «Інформатика», 8.05070103 «Електротехнічні системи. Електроспоживання», 8.05070108
«Енергетичний менеджмент», 8.05010102 «Інформаційні технології проектування», 8.05080201 «Електронні прилади та пристрої», 8.05090101 «Радіотехніка», 8.05090102 «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення»,
8.05090103 «Радіоелектронні пристрої системи та комплекси», 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засобі»,
8.05090203 «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки», 8.17010201 «Системи технічного
захисту інформації, автоматизація її обробки», 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»,
8.13010201 «Соціальна робота» заочної форми навчання ІІ курсу ІІ семестру / Укл.: Чістякова, І.М., Воробйова
Г.В., Кривдіна І.Б., Бабіна В.О. - Одеса, 2016. – 13 с. / № 3283-РС-2016, МВ06981 18.02.2016;
3. Методичні вказівки з використання словнику юридичних термінів та понять у самостійній роботі студента з дисципліни «Адміністративне право» для студентів напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання ІІ курсу ІІІ семестру / Укл.: К.І. Чабанова, І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна. - Одеса: ОНПУ, 2016. – 19 с. / №
3287-РС-2016, КЛ06967 17.02.2016.
Керівництво студентами, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт):
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни ‹‹Правознавство›› 24 березня 2015 р. (1 місце - Шинкевич Ірина Олегівна, гр. ОВ-122; 2 місце - Борисенко Анастасія Сергіївна, гр. ОМ-121)
Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, рекомендованих
МОН:
1. Valentyna Babina. The communicative means for setting the connection between political actors and mass audience //
European political and law discourse Volume2, Issue6 2015. – P. 148-152.
2. Рекламные технологии формирования имиджа политического лидера // Administrarea Publica. - №2(78). 2013. –
Chisinau, 2013. – P. 119-123.
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Білоусов Олександр Сергійович

1

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України загальною кількістю п’ять досягнень:
1. Бабіна В.О. Реклама як комунікативна технологія у політичному просторі // Політологічни записки: Збірник наукових праць. - №2(6). – Луганськ, 2012. – С. 353-359.
2. Бабіна В.О. Роль політичної реклами у виборчих кампаніях // Освіта регіону : Український науковий журнал. Серія : Політологія. Психологія. Комунікації. – 2013. – № 3. – C. 100-104.
3. Бабіна В.О. Місце політичної реклами у структурі виборчої кампанії // Актуальні питання зовнішньої політики
України». - Одеса, 2013. – C. 72-78.
4. Бабіна В.О. Політична реклама в умовах регіональної гетерогенності // Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події. Львів, 2014. – C. 125-131.
5. Бабіна В.О. Імідж політичного актора як складова політичної реклами // Весник СевНТУ : зб. наук. праць. Серія : Політологія. Вип. 145. – Севастополь, 2013. – C. 200-203.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування
1. Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до складання іспиту з дисципліни «Правові
засади адміністративної діяльності» / Чістякова І.М., Воробйова Г.В., Кривдіна І.Б., Бабіна В.О. - Одеса: ОНПУ,
2014. – №2218-РС-2014, МВ05719 02.07.2014. – 10 c.
2. Методичні вказівки до контрольних робіт для студентів Інституту дистанційної та заочної освіти з дисципліни
«Правові засади адміністративної діяльності» / Чістякова І.М., Воробйова Г.В., Кривдіна І.Б., Бабіна В.О. – 10 c.
3. Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до лекційних занять з дисципліни «Правові
засади адміністративної діяльності» / Воробйова Г.В., Кривдіна І.Б., Бабіна В.О. – 9 c.
Присудження наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 - політичні інститути та процеси (Диплом кандидата наук ДК № 026164 від 22 грудня 2014 р.)
Керівництво студентами, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт):
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни ‹‹Правознавство›› березень 2016 р. (2 місце – Рагілевич
Альона, гр. АІ-152, 3 місце - Тимофеєв Олександр, гр. АІ-152).
Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, рекомендованих
МОН:
1. Establishment of Ukrainian state policy on promotion of the civil society development in the context of European
governance concept // European political and law discourse. — №1, vol.1. — Brno, 2014. – P. 116-123.
2. Белоусов А.С. «Цифровое неравенство» как феномен ХХI века // Administrarea Publica. – № 4 (80). – Кишинев,
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2013. – C. 11-115.
3. Белоусов А.С. Коммуникационные возможности и условия реализации разнообразных форм гражданского участия в современном обществе // Administrarea Publicǎ: Revistǎ metodico-ştiintificǎ trimestrialǎ. — № 1 (81) — Chişinǎu,
2014. – P. 42-46.
4. Білоусов О.С. Співпраця України з міжнародними безпековими структурами в галузі інформаційної політики //
EVROPSKY POLITICKI A PPRAVNI DISKURZ. Volume 1 lssue 6 – 2014. – P. 181-190.
5. Білоусов О.С. Шляхи впровадження електронного урядування в Україні : позитивні і негативні аспекти //
European political and law discourse. – 2015. - № 2 (1). – C. 237-242.
Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України загальною кількістю п’ять досягнень:
1. Білоусов О.С. Доступ до публічної інформації як чинник формування громадянського суспільства в Україні //
Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. — В. 50. — Одеса, 2013. – C. 18-25.
2. Білоусов О.С. Теоретичне осмислення інформаційного суспільства як соціального феномену // Науковий вісник.
– № 29 (208). – Одеса, ОНЭУ, 2013. – C. 96-102.
3. Білоусов О.С. Модернізація громадянського суспільства в контексті європейської концепції належного врядування // Слов’янський вісник. — Рівне, 2014. — №21. – C. 23-32.
4. Білоусов О.С. Взаємовідношення між соціальною структурою і політичним устроєм як проблема влади в постіндустріальному суспільстві // Перспективи. Соціально-політичний журнал. — 2014. — №2(60). – C. 20-25.
5. Білоусов О.С. Публічна інформація та категорії інформації з обмеженим доступом в контексті трактування Закону України «Про інформацію» // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. — Одеса, 2014. —
№7. – C. 104-107.
Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом
виконавчої влади або вченою радою закладу освіти (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском):
1. Правознавство: Навч. посібник для студентів неюридичних спеціальностей / В.Ю. Жарких, І.Б. Кривдіна, І.М.
Чістякова, Білоусов О.С., Шевченко Б.Г., Яворський С.Х. – К.: Каравела, 2013. - 200 с. (гриф МОН)
2. Правове регулювання інформаційної діяльності: навч. посіб. / [В.Ю. Жарких, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, Д.Д.
Татакі, І.М. Чістякова, Б.Г. Шевченко, С.Х. Яворський]. – К.: Каравела, 2013. - 232 с. (гриф МОН)
3. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність: Підручник / Укладачі: Г.О. Оборський,
І.М. Чістякова, Д.Д. Татакі, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, В.П. Кубко, С.Х. Яворський. — К.: Каравела, 2016. — 232
с.
4. Research activities. Patent. Intellectual Property: Tutorial for students non-legal professions / G. Vorobyova, I.
Chistyakova, I. Kryvdina, O. Bilousov, V. Kubko, D. Tataki, B. Shevchenko, S. Yavorskyi. - K.: Caravela, 2016. – 116 p.
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Опубліковані монографії:
1. Білоусов О.С. Інформаційне суспільство в сучасній Україні: тенденції розвитку. Монографія. – Одеса, 2015. –
260 c.
Присудження наукового ступеня доктора наук:
02 грудня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.06 в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» захищено дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора політичних наук.
Наказом № 161 від 25.06.2016 р. присвоєно науковий ступінь доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 –
Політичні інститути та процеси
Присвоєння вченого звання доцента кафедри політології (Атестат доцента 12ДЦ №044291 від 29 вересня 2015 р.)

4. Якісний склад випускової кафедри «Технології та управління ливарними процесами» із спеціальності 136 Металургія
Найменування
посади (для
сумісників
Прізвище, ім’я, по
— місце
батькові викладача основної
роботи, найменування посади)
1
2

Найменування
закладу, який
Науковий ступінь,
закінчив викла- шифр і найменувандач (рік закіння наукової спеціачення, спеціа- льності, тема дисерльність, квалітації, вчене звання,
фікація згідно з за якою кафедрою
(спеціальністю) придокументом
своєно
про вищу освіту)
3
4

Найменування
всіх навчальних
дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних
годин з кожної
навчальної дисципліни

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами
та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

5

6

7

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Лисенко
Тетяна
Володимирівна

Завідувач
кафедри

Одеський Політехнічний
інститут,
1985 рік.
Спеціальність
«Машини і
технологія ливарного виробництва».
Інженермеханік

Доктор технічних
наук,
спеціальність
05.16.04 - Ливарне
виробництво.
Дисертація на тему:
«Оптимізація процесів тепломасообміну при литті залізовуглецевих
сплавів шляхом синхронізуючого управління».
Професор за
кафедрою нафтогазового та хімічного
машинобудування.
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Науково дослідницький інститут спеціальних способів
лиття
З 01.08.1985 по
01.05.1993 – інженер-технолог ІІІ категорії.
З 01.05.1993 по
19.11.1993 – молодший науковий
співробітник

Примітка (з якого часу
працює у закладі освіти за основним місцем
роботи або сумісництвом)
22.11.1993

